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Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

ECTS

Mikrobiologia stosowana

stacjonarna

inżynier

WNOZIR/MS/S1/

7,0

egzamin

21

polski

7,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk rolniczych

Dyscypliny naukowe technologia żywności i żywienia (100%)

ogólnoakademickiProfil

Moduł

Język obcy (angielski)Przedmiot

Specjalność

Studium Praktycznej Nauki Języków ObcychJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

lektorat 3 30 2,0 1,00 zaliczenieLK

lektorat 4 60 2,0 1,00 zaliczenieLK

lektorat 5 60 3,0 1,00 egzaminLK

Obstawski Andrzej (Andrzej.Obstawski@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny
Bernat-Chmielarska Teresa (Teresa.Bernat-Chmielarska@zut.edu.pl), Karelus Dorota
(Dorota.Karelus@zut.edu.pl), Makaś Agnieszka (Agnieszka.Makas@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Matura z języka na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Cele modułu/przedmiotu

C-1 Posługiwanie się wybranym językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego poprzez umiejętne stosowanie zasad
gramatyki  i  słownictwa na poziomie biegłości językowej B2.

C-2 Rozumienie i posługiwanie się podstawowym słownictwem specjalistycznym zgodnym z kierunkiem studiów.

C-3 Wyrobienie świadomości potrzeby ustawicznego i autonomicznego kształcenia się.

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-LK-1 Jednostka i społeczeństwo. Człowiek jako element struktury społecznej. Present Simple, Present
Continuous, Present Perfect Simple, Past Simple.  (Phrasal verbs). Czasowniki posiłkowe (do/ be/ have). 10

T-LK-2 Media we współczesnym świecie. Strona bierna.
Zdania względne. Simple Past/ Past Continuous. 10

T-LK-3 Wybrane słownictwo specjalistyczne z dziedziny zgodnej z kierunkiem studiów. 10

T-LK-1
Styl życia w zależności od miejsca zamieszkania. Formy czasu przyszłego (going to; will; Present
Continuous do wyrażania przyszłości; czasowniki modalne wyrażające przyszłość). Stopniowanie
przymiotników .

8

T-LK-2 Rola jednostki w procesach gospodarczych.  Pierwszy okres warunkowy i zdania czasowe. Czasowniki
modalne (must; have to;  mustn’t; should; shouldn’t). Struktura – question tags. 8

T-LK-3 Samorealizacja i kreatywność. Pasje, czas wolny.  Present Perfect Simple i Continuous. Formy
czasowników- bezokolicznik/ gerund. Rzeczowniki policzalne/ niepoliczalne. 8

T-LK-4 Poznawanie obcych krajów, ich kultur, zjawisk geograficznych w trakcie podróży wakacyjnych. Past
Perfect Simple w kontraście do Past Simple. Różne struktury z użyciem czasownika ‘like’. Przedimki. 8

T-LK-5 Edukacja. Potrzeba uczenia się przez całe życie.  Czasowniki modalne oznaczające możliwość (can;
could; to be able; to manage). Struktury czasu przeszłego- used to/ would. 8

T-LK-6 Wybrane słownictwo specjalistyczne z dziedziny zgodnej z kierunkiem studiów. 20

T-LK-1 Zmiany w życiu człowieka: zawodowym i prywatnym.  Drugi i trzeci okres warunkowy. Przysłówki. 10

T-LK-2
Proces rekrutacji. Praca i zatrudnienie, Społeczna specyfika zawodu inżyniera. Mowa zależna. Czasowniki
wyrażające przeszłe zobowiązania i możliwość. Czasowniki wyrażające przeszły, teraźniejszy i przyszły
przymus, możliwości i pozwolenie (make; let; allow).

10

T-LK-3 Symbole historii ogólnej w nawiązaniu do XX wieku.  Wyrażenia- I wish/If only. Czasy przeszłe.
Czasowniki złożone (Phrasal verbs). 10

T-LK-4 Wybrane słownictwo specjalistyczne z dziedziny zgodnej z kierunkiem studiów. 10

T-LK-5
Trening formatu egzaminu B2 (słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem, ćwiczenia
leksykalno-gramatyczne, pisanie listów formalnych, prowadzenie dialogów na różne tematy-
argumentowanie, szukanie rozwiązań i kompromisów).
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Jzyk obcy (angielski)
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Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin

Zajęcia praktyczne 30A-LK-1

Przygotowanie się do zajęć 25A-LK-2

Udział w konsultacjach 5A-LK-3

Zajęcia praktyczne 60A-LK-1

Udział w konsultacjach 1A-LK-2

Zajęcia praktyczne 60A-LK-1

Przygotowanie się do zajęć 15A-LK-2

Udział w konsultacjach 5A-LK-3

Przygotowanie się do egzaminu 10A-LK-4

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 zajęcia praktyczne

M-2 praca w grupach

M-3 prezentacja

M-4 dyskusja

M-5 praca z tekstem

M-6 słuchanie ze zrozumieniem

M-7 pisanie listów formalnych

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 test diagnostyczny  (F)F

S-2 test kontrolny / kolokwium  (F)F

S-3 kartkówka   (F)F

S-4 prezentacja   (F)F

S-5 egzamin pisemny  (P)P

S-6 egzamin ustny  (P)P

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

MS_1A_W06 P6S_UK C-1

S-2
S-3
S-4
S-5
S-6

T-LK-1
T-LK-2
T-LK-3

M-1
M-2
M-5
M-6
M-7

MS_1A_A1-1_W01
posiada wiedzę dotyczącą gramatyki, słownictwa, fonetyki oraz
zna zasady stosowania rejestru formalnego i nieformalnego na
poziomie B2

T-LK-4
T-LK-5

MS_1A_W06 P6S_UK C-2
S-2
S-3
S-4

T-LK-6 M-1
M-3
M-5

MS_1A_A1-1_W02
zna podstawy słownictwa specjalistycznego zgodnego z
kierunkiem studiów

Umiejętności

MS_1A_U01
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-1
S-2
S-5
S-6

T-LK-1
T-LK-2
T-LK-3

M-1
M-2
M-4
M-7

MS_1A_A1-1_U01
posiada umiejętność porozumiewania się na poziomie B2 z
różnymi podmiotami w formie werbalnej i pisemnej oraz czyta
ze zrozumieniem artykuły i reportaże dotyczące współczesnego
świata

T-LK-4
T-LK-5

MS_1A_U01
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-2
S-2
S-3
S-4

T-LK-4 M-1
M-3
M-5

MS_1A_A1-1_U02
posiada umiejętność rozumienia tekstów i użycia podstawowego
słownictwa  specjalistycznego ze swojej dziedziny

Kompetencje społeczne

MS_1A_K01
P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-3

S-1
S-2
S-3
S-5
S-6

T-LK-1
T-LK-2
T-LK-3

M-1
M-2
M-4

MS_1A_A1-1_K01
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i rozwijania
kompetencji językowych

T-LK-4
T-LK-5
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Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
MS_1A_A1-1_W01 2,0

3,0 Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą gramatyki, słownictwa oraz  fonetyki wybranego języka obcego  na poziomie
B2.

3,5
4,0
4,5
5,0

MS_1A_A1-1_W02 2,0
3,0 Student zna 60 % z podstawy słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów.

3,5
4,0
4,5
5,0

Umiejętności
MS_1A_A1-1_U01 2,0

3,0 Student potrafi w stopniu podstawowym porozumiewać się z różnymi podmiotami w formie werbalnej i pisemnej.

3,5
4,0
4,5
5,0

MS_1A_A1-1_U02 2,0
3,0 Student rozumie podstawowe słownictwo specjalistyczne w swojej dziedzinie i używa je w ograniczonym zakresie.

3,5
4,0
4,5
5,0

Inne kompetencje społeczne
MS_1A_A1-1_K01 2,0

3,0 Student dostrzega potrzebę uczenia się i rozwijania swoich kompetencji językowych.

3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa
1. A..Clare, JJ Wilson, TOTAL ENGLISH, Pearson  Longman, 2006

2. S..Cunningham, P. Moor, NEW CUTTING EDGE, Pearson Longman, 2007

Literatura uzupełniająca
1. S. T. Knowles, M. Mann, USE OF ENGLISH, Macmillan, 2003

2. S. T. Knowles, M. Mann, LISTENING AND SPEAKING, Macmillan, 2003

3. S. T. Knowles, M. Mann, READING, Macmillan, 2003

4. S. T. Knowles, M. Mann, WRITING, Macmillan, 2003

5. Podręczniki/Czasopisma/Internet, Teksty popularno-naukowe z dziedziny studiowanego kierunku, 2012



[ logo uczelni ]

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

ECTS

Mikrobiologia stosowana

stacjonarna

inżynier

WNOZIR/MS/S1/

7,0

egzamin

21

polski

7,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk rolniczych

Dyscypliny naukowe technologia żywności i żywienia (100%)

ogólnoakademickiProfil

Moduł

Język obcy (niemiecki)Przedmiot

Specjalność

Studium Praktycznej Nauki Języków ObcychJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

lektorat 3 30 2,0 1,00 zaliczenieLK

lektorat 4 60 2,0 1,00 zaliczenieLK

lektorat 5 60 3,0 1,00 egzaminLK

Maziarz Anna (Anna.Maziarz@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny
Głębocka Katarzyna (Katarzyna.Glebocka@zut.edu.pl), Krupka-Burzec Katarzyna
(Katarzyna.Krupka-Burzec@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Matura z języka na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Cele modułu/przedmiotu

C-1 Posługiwanie się wybranym językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego poprzez umiejętne stosowanie zasad
gramatyki  i  słownictwa na poziomie biegłości językowej B2.

C-2 Rozumienie i posługiwanie się podstawowym słownictwem specjalistycznym zgodnym z kierunkiem studiów.

C-3 Wyrobienie świadomości potrzeby ustawicznego i autonomicznego kształcenia się.

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-LK-1
Mobilność we współczesnym świecie. Emigracja, integracja, wielokulturowość. Podróże. Krytyka i
zażalenie.
Szyk zdania (Satzklammer). Zdania złożone współrzędnie i podrzędnie.

10

T-LK-2 Surowce, materiały, produkty.
Porównywanie (deklinacja i stopniowanie przymiotników, zdania porównawcze). 10

T-LK-3 Wybrane tematy i słownictwo specjalistyczne z dziedziny zgodnej z kierunkiem studiów. 10

T-LK-1 Współczesne formy wymiany towarowej (handel tradycyjny i online).
Definiowanie (zdania względne). Rekcja czasownika. 10

T-LK-2 Kooperacja. Spory i konflikty. Negocjacje. Mediacje. Normy społeczne.
Dwuczłonowe spójniki zdań. 10

T-LK-3
Człowiek i społeczeństwo. Struktury społeczne.
Formułowanie hipotez, uprzejmych próśb, porad (zdania warunkowe).
Spekulowanie na tematy przeszłości, teraźniejszości i przyszłości ( tryb przypuszczający).

10

T-LK-4
Proces rekrutacyjny. Praca i zatrudnienie. Pomysły innowacyjne. Praktyki studenckie. List motywacyjny,
CV.
Opisywanie procesów i zjawisk (strona bierna).

10

T-LK-5 Wybrane tematy i słownictwo specjalistyczne z dziedziny zgodnej z kierunkiem studiów. 20

T-LK-1 Zjawisko globalizacji. Problemy społeczne i ekonomiczne.
Zwroty frazeologiczne (Nomen-Verb-Verbindungen). 10

T-LK-2 Natura i jej zjawiska. Ochrona środowiska. Energie odnawialne.
Przytaczanie wypowiedzi (mowa zależna) 10

T-LK-3 Zdrowy styl życia (żywność, diety, aktywność). Nauka i technika. 10

T-LK-4 Wybrane tematy i słownictwo specjalistyczne z dziedziny zgodnej z kierunkiem studiów. 10

T-LK-5
Trening egzaminacyjny (słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem, ćwiczenia leksykalno-
gramatyczne, pisanie listów formalnych, prowadzenie dialogów na różne tematy – argumentowanie,
szukanie rozwiązań i kompromisów)
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Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin

Jzyk obcy (niemiecki)
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Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin

Zajęcia praktyczne 30A-LK-1

Przygotowanie się do zajęć 25A-LK-2

Udział w konsultacjach 5A-LK-3

Zajęcia praktyczne 60A-LK-1

Udział w konsultacjach 1A-LK-2

Zajęcia praktyczne 60A-LK-1

Przygotowanie się do zajęć 15A-LK-2

Udział w konsultacjach 5A-LK-3

Przygotowanie się do egzaminu 10A-LK-4

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 zajęcia praktyczne

M-2 praca w grupach

M-3 prezentacja

M-4 dyskusja

M-5 praca z tekstem

M-6 słuchanie ze zrozumieniem

M-7 pisanie listów formalnych

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 test diagnostyczny  (F)F

S-2 test kontrolny / kolokwium  (F)F

S-3 kartkówka   (F)F

S-4 prezentacja   (F)F

S-5 egzamin pisemny  (P)P

S-6 egzamin ustny  (P)P

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

MS_1A_W06 P6S_UK C-1

S-2
S-3
S-4
S-5
S-6

T-LK-1
T-LK-2
T-LK-3

M-1
M-2
M-5
M-6
M-7

MS_1A_A1-2_W01
posiada wiedzę dotyczącą gramatyki, słownictwa, fonetyki oraz
zna zasady stosowania rejestru formalnego i nieformalnego na
poziomie B2

T-LK-4
T-LK-5

MS_1A_W06 P6S_UK C-2
S-2
S-3
S-4

T-LK-4 M-1
M-3
M-5

MS_1A_A1-2_W02
zna podstawy słownictwa specjalistycznego zgodnego z
kierunkiem studiów

Umiejętności

MS_1A_U01
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-1
S-2
S-5
S-6

T-LK-1
T-LK-2
T-LK-3

M-1
M-2
M-4
M-7

MS_1A_A1-2_U01
posiada umiejętność porozumiewania się na poziomie B2 z
różnymi podmiotami w formie werbalnej i pisemnej oraz czyta
ze zrozumieniem artykuły i reportaże dotyczące współczesnego
świata

T-LK-4
T-LK-5

MS_1A_U01
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-2
S-2
S-3
S-4

T-LK-4 M-1
M-3
M-5

MS_1A_A1-2_U02
posiada umiejętność rozumienia tekstów i użycia podstawowego
słownictwa  specjalistycznego ze swojej dziedziny

Kompetencje społeczne

MS_1A_K01
P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-3

S-1
S-2
S-3
S-5
S-6

T-LK-1
T-LK-2
T-LK-3

M-1
M-2
M-4

MS_1A_A1-2_K01
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i rozwijania
kompetencji językowych

T-LK-4
T-LK-5
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Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
MS_1A_A1-2_W01 2,0

3,0 Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą gramatyki, słownictwa oraz  fonetyki wybranego języka obcego  na poziomie
B2.

3,5
4,0
4,5
5,0

MS_1A_A1-2_W02 2,0
3,0 Student zna 60 % z podstawy słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów.

3,5
4,0
4,5
5,0

Umiejętności
MS_1A_A1-2_U01 2,0

3,0 Student potrafi w stopniu podstawowym porozumiewać się z różnymi podmiotami w formie werbalnej i pisemnej.

3,5
4,0
4,5
5,0

MS_1A_A1-2_U02 2,0
3,0 Student rozumie podstawowe słownictwo specjalistyczne w swojej dziedzinie i używa je w ograniczonym zakresie.

3,5
4,0
4,5
5,0

Inne kompetencje społeczne
MS_1A_A1-2_K01 2,0

3,0 Student dostrzega potrzebę uczenia się i rozwijania swoich kompetencji językowych.

3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa
1. Albert Daniels, „Mittelpunkt”, Ernest Klett Sprachen – Barcelona, 2007

2. U.Koithan, H.Schmitz, T.Sieber, R.Sonntag, „Aspekte“, Langenscheidt KG – Berlin und München, 2007

Literatura uzupełniająca
1. Dreyer Schmitt, Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Max Hueber, Ismaning, 2000
2. Hans-Jürgen Hentschel, Verena Klotz, Paul Krüger, Mit Erfolg zu telc Deutsch B2, Zertifikat Deutsch Plus. Übungsbuch, Ernest Klett
Sprachen, Barcelona, 2007
3. Z. Csörgö, E. Malyata, A. Tamasi, B2 Finale: ein Vorbereitungskurs auf die ÖSD-Prüfung Mittelstufe Deutsch, Klett Kiado, Budapest,
2007
4. Andrea Frater, Jörg Keller, Angelique Thabar, Mit Erfolg zum Goethe-Zertifikat B2: Übungsbuch, Ernest Klett Sprachen, Stuttgart, 2008

5. XYZ, Teksty popularno-naukowe z dziedziny studiowanego kierunku, 2011

6. Michael Kuhn, Andreas Stieber, Twoje testy : język niemiecki, PWN, Warszawa, 2004
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ECTS

Mikrobiologia stosowana

stacjonarna

inżynier

WNOZIR/MS/S1/

2,0

zaliczenie polski

2,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk rolniczych

Dyscypliny naukowe technologia żywności i żywienia (100%)

ogólnoakademickiProfil

Moduł

Podstawy przedsiębiorczościPrzedmiot

Specjalność

Zakład Gospodarki Rybackiej i Ochrony WódJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

ćwiczenia audytoryjne 6 30 2,0 1,00 zaliczenieA

Wawrzyniak Wawrzyniec (Wawrzyniec.Wawrzyniak@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Brocki Wojciech (Wojciech.Brocki@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Ogólna wiedza z zakresu przedsiębiorczości.

Cele modułu/przedmiotu
C-1 Zapoznanie studentów z ideą i podstawową terminologią przedsiębiorczości.

C-2 Zgłębienie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie.

C-3 Kreowanie wśród studentów postawy przesiębiorczej.

C-4 Zbudowanie modelu biznesowego własnego przedsiębiostwa.

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-A-1 Przedsiębiorca i przedsiębiorczość w teorii ekonomii 2

T-A-2 Przedsiębiorca w gospodarce rynkowej 2

T-A-3 Role przedsiębiorcze w gospodarce. Przedsiębiorca jako założyciel firmy i innowator 2

T-A-4 Podmioty przedsiębiorstwa. 2

T-A-5 Cechy i umiejętności liderów nowych przedsięwzięć. Tajemnice sukcesów słynnych przedsiębiorców XX i
XXi wieku. 2

T-A-6 Rodzaje przedsiębiorstw. 2

T-A-7 Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw. 2

T-A-8 Grupy gospodarcze na rynku: umowy dżentelmeńskie, kartele, syndykaty, trusty, koncerny,
konglomeraty, konsorcja, holdingi. 2

T-A-9 Strategie rynkowe przedsiębiorstw. 2

T-A-10 Zasoby ludzkie jako kluczowy element przedsiębiorstwa. 2

T-A-11 Budowa modelu biznesowego. 10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
Uczestnictwo w zajęciach. 30A-A-1

Przygotowanie do zajęć. 13A-A-2

Udział w konsultacjach. 2A-A-3

Przygotowanie pracy zaliczeniowej. 15A-A-4

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Wykłady informacyjne.

M-2 Ćwiczenia przedmiotowe.

M-3 Case study.

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)

Podstawy przedsibiorczoci
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Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 Dyskusja wyników z poszczególnych zajęć. Prace cząstkowe.F

S-2 Przygotowanie modelu biznesowego własnej firmy wraz z prezentacją na forum grupy.P

S-3 Kolokwium sprawdzające wiedzę z zakresu przedsiębiorczościP

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

MS_1A_W02 P6S_WG
P6S_WK P6S_WK C-1 S-3

T-A-1
T-A-2 M-1

MS_1A_A10_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi
scharakteryzować podstawowe pojęcia dotyczące
przedsiębiorczości.

T-A-3
T-A-4

MS_1A_W02 P6S_WG
P6S_WK P6S_WK C-1 S-3

T-A-1
T-A-8 M-1

MS_1A_A10_W02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien wyjaśnić
istotę i funkcje przedsiębiorczości.

T-A-9

Umiejętności

MS_1A_U01
MS_1A_U10

P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-2
C-3 S-1

T-A-4
T-A-6
T-A-7

M-2
M-3

MS_1A_A10_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć
zaprezentować wyniki zrealizowanych zadań na poszczególnych
zajęciach.

T-A-8
T-A-9

MS_1A_U01
MS_1A_U10

P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-1
C-2 S-1

T-A-1
T-A-2
T-A-3
T-A-4
T-A-5

M-2
M-3

MS_1A_A10_U02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi zastosować
poznane rozwiązania do potrzeb konkretnych przedsiębiorstw.

T-A-6
T-A-7
T-A-8
T-A-9
T-A-10

MS_1A_U01
MS_1A_U10

P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-4 S-2
T-A-11

M-3
MS_1A_A10_U03
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć
zbudować model biznesowy własnego przedsiębiorstwa.

Kompetencje społeczne

MS_1A_K02
MS_1A_K04

P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-2
C-3 S-1

T-A-4
T-A-6
T-A-7 M-2

MS_1A_A10_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student jest chętny do pracy
w grupie, formułuje własne wnioski oraz przestrzega zasady
etyki przedsiebiorczości.

T-A-8
T-A-10

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
MS_1A_A10_W01 2,0 Student nie potrafi scharakteryzować żadnego z podstawowych pojęć dotyczących przedsiębiorczości.

3,0 Student potrafi w sposób powierzchowny omówić podstawowe pojęcia dotyczące przedsiębiorczości.

3,5 Student w sposób ogólny potrafi omówić podstawowe pojęcia dotyczące przedsiębiorczości.

4,0 Student dokładnie potrafi omówić podstawowe pojęcia dotyczące przedsiębiorczości.

4,5 Student dokładnie potrafi omówić podstawowe pojęcia dotyczące przedsiębiorczości i odnieść je do otoczenia.

5,0 Student bardzo dobrze i wszechstonnie potrafi omówić pojęcia dotyczące przedsiębiorczości i odnieść je do otoczenia.
MS_1A_A10_W02 2,0 Student nie potrafi zdefiniować istoty i funkcji przedsiębiorczości.

3,0 Student powierzchownie definiuje istotę i funkcję przedsiębiorczości.

3,5 Student definiuje istotę przedsiębiorczości oraz potrafi wskazać kilka funkcji przedsiębiorczości.

4,0 Student szczegółowo definiuje istotę przedsiębiorczosci.

4,5 Student tłumaczy precyzyjnie istotę i funkcje przedsiębiorczości oraz potrafi wskazać powiązania między nimi.

5,0 Student tłumaczy precyzyjnie istotę i funkcję przedsiębiorczości oraz potrafi wskazać powiazania między nimi. Student
potrafi wytypować funkcje przedsiebiorczości w najbliższym otoczeniu.

Umiejętności
MS_1A_A10_U01 2,0 Student nie potrafi dokonać ustnej prezentacji wyników powierzonego mu zadania ćwiczeniowego.

3,0 Student potrafi dokonać pobieżnej prezentacji otrzymanych wyników zadań ćwiczeniowych.

3,5 Student potrafi dokładnie przedstawić wyniki zrealizowanego zadania ćwiczeniowego oraz potrafi przeprowadzić analizę
otrzymanych wyników.

4,0 Student umie wszechstronnie zaprezentować wyniki zrealizowanego zadania ćwiczeniowego oraz dokonać odniesienia
otrzymanych wyników do treści literatury przedmiotu.

4,5 Student umie przedstawić otrzymane wyniki zadań ćwiczeniowych oraz potrafi przeprowadzić dyskusję wyników wyrażając
swoje spostrzeżenia.

5,0 Student w sposób precyzyjny umie przedstawić wyniki zadania ćwiczeniowego, przeprowadzić analizę otrzymanych wyników
oraz wskazać wady i zalety wybranych rozwiązań.



[ logo uczelni ]

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
Umiejętności
MS_1A_A10_U02 2,0 Student nie potrafi dobrać poznanych rozwiązań do potrzeb różnego rodzaju przedsiębiorstw.

3,0 Student potrafi zastosować tylko kilka z poznanych rozwiązań z obszaru przedsiębiorczości.

3,5 Student potrafi zastosować wszystkie poznane rozwiązania dotyczące przedsiębiorczości.

4,0 Student potrafi zastosować wszystkie poznane rozwiązania z obszaru przedsiębiorczości oraz potrafi uzasadnić ich
przydatność.

4,5 Student umie dokładnie uzasadnić wybór określonych rozwiązań dla danego przedsiębiorstwa oraz potrafi wskazać na wady i
zalety przyjętych rozwiązań.

5,0 Student potrafi zastosować poznane rozwiązania w obszarze przedsiębiorczości na przykładzie konkretnej organizacji, potrafi
wskaząć na ich wady i zalety oraz zaproponować własne modyfikacje.

MS_1A_A10_U03 2,0 Student przygotował niepełny model biznesowy.

3,0 Student przygotował prosty model bznesowy.

3,5 Student przygotował prosty model biznesowy, w którym opisy składowych elementów są powierzchowne.

4,0 Student przygotował pełny model biznesowy, w którym zawarł  opisy poszczególnych elementów składowych.

4,5 Student przygotował pełny model biznesowy, w którym zawarł szczegółowe opisy poszczególnych elementów składowych.

5,0 Student przygotował profesjonalny model biznesowy wyczerpujący temat. Student potrafił z pasją i zaciekawieniem
zaprezentować swój pomysł na formum grupy.

Inne kompetencje społeczne
MS_1A_A10_K01 2,0 Student nie uczestniczy w pracy grupy i nie przestrzega zasad etyki

3,0 Student uczestniczy w pracy grupy, formułuje podstawowe wnioski i przestrzega zasady etyki.

3,5 Student chętnie angażuje się w pracę grupy, formułuje szczegółowe wnioski i przestrzega zasad etyki.

4,0 Student chętnie angażuje się w pracę grupy, formułuje szczegółowe wnioski poparte argumentami. Student przestrzega
zasad etyki.

4,5 Student chętnie angażuje się w pracę grupy, analizuje i formułuje szczegółowe wnioski poparte argumentami. Student
przestrzega zasad etyki.

5,0 Student chętnie angażuje się w pracę grupy, analizuje i formułuje szczegółowe wnioski poparte argumentami odnoszącymi
się do literatury przedmiotu. Student przestrzega zasad etyki.

Literatura podstawowa
1. Brzeziński M., Wprowadzenie do nauki o przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa, 2007

2. Torgalski J., Przedsiębiorczość i zarządzanie, C.H. Beck, Warszawa, 2003

3. Drucker P.F., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa, 1992

Literatura uzupełniająca
1. Osterwalder A., Pigneur Y., Tworzenie modeli biznasowych. Podręcznik wizjonera, Helian, http:/onepress.pl
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ECTS

Mikrobiologia stosowana

stacjonarna

inżynier

WNOZIR/MS/S1/

3,0

zaliczenie

18

polski

3,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk rolniczych

Dyscypliny naukowe technologia żywności i żywienia (100%)

ogólnoakademickiProfil

Moduł

PsychologiaPrzedmiot

Specjalność

Studium Nauk Humanistycznych i PedagogicznychJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

wykłady 2 45 3,0 1,00 zaliczenieW

Dydycz Bożena (Bozena.Dydycz@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny
Dydycz Bożena (Bozena.Dydycz@zut.edu.pl), Zienkiewicz Dariusz
(Dariusz.Zienkiewicz@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Podstawowa znajomość zagadnień w zakresie funkcjonowania jednostki jako bytu indywidualnego i społecznego.

Cele modułu/przedmiotu

C-1
Po ukończeniu zajęć student operuje wiedzą i umiejętnościami z zakresu psychologii ogólnej, rozwojowej i społecznej w
obszarze podstawowych pojęć, definicji, ogólnych prawidłowości rozwoju psychicznego jednostki, a także psychologicznych
uwarunkowań zachowania, co umożliwia efektywną współpracę i satysfakcjonujące funkcjonowanie w życiu osobistym i
społeczno-zawodowym.

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-W-1 Przedmiot i zadania psychologii. Podstawowe pojęcia. Historyczne źródła psychologii. Metody badawcze
psychologii. 4

T-W-2 Główne kierunki psychologii. Psychologiczne koncepcje człowieka – behawioryzm, psychoanaliza,
psychologia poznawcza, psychologia humanistyczna. 8

T-W-3
Osobowość jednostki jako główny problem psychologii – pojęcia i teorie. Podstawowe elementy
osobowości – ich znaczenie w zachowaniu człowieka. Emocje i motywacja, temperament, zdolności,
potrzeby, postawy.

6

T-W-4 Procesy poznawcze – pojęcia, znaczenia, uwarunkowania (myślenie, pamięć, uwaga). 4

T-W-5 Wpływ sytuacji społecznych na procesy psychiczne i zachowanie jednostki. Funkcjonowanie jednostki w
grupie. Konflikty. Podejmowanie decyzji. 4

T-W-6 Rozwój psychiczny jednostki – pojęcie, fazy, charakterystyka. Czynniki warunkujące rozwój psychiczny.
Rozwój ludzkiego „ja” i samoocena jednostki. 4

T-W-7 Sytuacje trudne. Funkcjonowanie w warunkach stresu. 5

T-W-8 Komunikacja interpersonalna i asertywność jako podstawy zachowania człowieka. 4

T-W-9 Zaburzenia w rozwoju – nerwice, niedostosowanie społeczne, uzależnienia i nałogi, patologie.
Podstawowe formy psychoterapii. 5

T-W-10 Kolokwium zaliczeniowe. 1

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
uczestnictwo w zajęciach 45A-W-1

Konsultacje 4A-W-2

Przygotowanie merytoryczne do wykładu – analiza zalecanej literatury w zakresie tematu. 15A-W-3

Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu. 26A-W-4

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Wykład konwencjonalny.

M-2 Wykład problemowy z elementami prezentacji.

M-3 Testy psychologiczne.

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)

Psychologia
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Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)

S-1 Aktywność intelektualno-werbalna podczas wykładu konwersatoryjnego oraz podczas gier i testów psychologicznych.F

S-2 Kolokwium zaliczeniowe .P

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

MS_1A_W02 P6S_WG
P6S_WK P6S_WK C-1 S-1

S-2

T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5

M-1
M-2

MS_1A_A2-1_W01
Potrafi przedstawić ze zrozumieniem podstawowe pojęcia
psychologii, procesy psychiczne oraz ogólne prawidłowości
rozwoju psychicznego i mechanizmy zachowań jednostki w
różnych sytuacjach.

T-W-6
T-W-7
T-W-8
T-W-9

Umiejętności

MS_1A_U01
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-1 S-1
S-2

T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5

M-1
M-2
M-3

MS_1A_A2-1_U01
Potrafi wyodrębnić prawidłowości i zaburzenia w rozwoju
psychicznym jednostki i postawić diagnozę w wybranej sytuacji
interpersonalnej oraz wskazać sposoby rozwiązania problemów
psychologicznych. Analizuje własne i innych zachowania w
kontekście nabytej wiedzy psychologicznej.

T-W-6
T-W-7
T-W-8
T-W-9

Kompetencje społeczne

MS_1A_K01
MS_1A_K02

P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-1 S-1

T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5

M-2
M-3

MS_1A_A2-1_K01
Jest przygotowany do podejmowania i odgrywania różnych ról
społecznych w kontekście życia osobistego i społeczno-
zawodowego poprzez znajomość własnych predyspozycji i
podejmowanie współpracy oraz otwartość na wyzwania
współczesności w zakresie samorealizacji i samodoskonalenia.

T-W-6
T-W-7
T-W-8
T-W-9

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
MS_1A_A2-1_W01 2,0 Nie zna i nie rozumie podstawowych pojęć, procesów i prawidłowości rozwoju psychicznego oraz mechanizmów zachowań

jednostki.

3,0 Zna terminologię psychologii, charakteryzuje procesy psychiczne, pamięta prawidłowości rozwoju psychicznego. Wymienia
mechanizmy zachowań jednostki. W wyżej wymienionych zakresach znajomość zagadnień sięga 60% treści przedmiotowych.

3,5 Zna język psychologii, definiuje procesy psychiczne, rozumie prawidłowości rozwoju i uwarunkowania zachowań jednostki.
Znajomość i rozumienie tych zagadnień obejmuje 70% treści przedmiotowych.

4,0
Znajomość pojęć i procesów psychicznych oraz prawidłowości rozwoju psychicznego i mechanizmów zachowań jednostki
umożliwia studentowi rozumienie i tłumaczenie zachowań człowieka. Poszukując ogólnych zasad tłumaczących zachowania
ludzkie wyraźnie wykracza poza zdroworozsądkową opinię, wykorzystując wyniki badań psychologicznych.

4,5
Wiedza studenta w zakresie tłumaczenia zachowań jest usystematyzowana. Charakteryzuje się łatwością i szybkością
odtworzenia. Rozumienie zagadnień psychologicznych umożliwia ujmowanie jednostki w złożoności i różnorodności sytuacji.
Zwraca uwagę na trudności metodologiczne związane z badaniami psychologicznymi .

5,0
Wiedza psychologiczna i jej rozumienie wykracza poza literaturę obowiązkową. Rozumie znaczenie wiedzy psychologicznej w
sytuacjach życia codziennego. Potrafi rzetelnie wyjaśniać zachowania ludzkie w języku wybranej teorii psychologicznej ze
świadomością metodologiczną.

Umiejętności
MS_1A_A2-1_U01

2,0
Nie potrafi w większości sytuacji zdobytej wiedzy przekształcić w umiejętność określania zaburzeń w różnych obszarach
rozwojowych; nie umie postawić diagnozy wybranej sytuacji ani podać sposobów rozwiązania problemów psychologicznych.
Nie stosuje zdobytej wiedzy do analizowania zjawisk społecznych oraz zachowań własnych i innych.

3,0
Potrafi postawić poprawną diagnozę sytuacji interpersonalnej, poszukuje rozwiązania problemów psychologicznych (należy
odnosić te umiejętności do 60% sytuacji zadaniowych). W niektórych przypadkach zadaniowych potrafi  wykorzystywać
wiedzę do analizowania zjawisk społecznych oraz zachowań.

3,5 W większości przypadków stawia właściwą dla sytuacji interpersonalnej diagnozę. Umie znaleźć rozwiązanie problemu. W
większości przypadków student analizuje poprawnie wybrane zjawiska społeczne oraz zachowania własne i innych.

4,0
Posiadaną wiedzę wykorzystuje do stawiania właściwych diagnoz w sytuacjach interpersonalnych (teoretycznych i
praktycznych). Znajduje alternatywne rozwiązania problemów psychologicznych. Wysokie umiejętności krytycznego
myślenia przy analizie wybranych zjawisk społecznych oraz zachowań.

4,5
Umie wykorzystać wiedzę w sytuacjach typowych i nietypowych. Automatycznie diagnozuje sytuacje interpersonalne. Umie
znaleźć rozwiązania problemów psychologicznych niezależnie od pojawiających się trudności. Świadomie wykorzystuje
wiedzę do analizowania zjawisk społecznych oraz zachowań. Potrafi antycypować zachowania własne i innych w określonych
sytuacjach.

5,0

Posiada wysoką świadomość własnych umiejętności. Stosuje właściwą psychologii terminologię do określania
nieprawidłowości, diagnozowania sytuacji i szukania rozwiązań problemów. W poprawny sposób wykorzystuje do powyższych
celów procedury badawcze. Sprawnie posługuje się zdobyta wiedzą dotyczącą procesów poznawczych, emocjonalnych,
motywacyjnych do analizowania zjawisk społecznych oraz zachowań. Świadomie kieruje własnym zachowaniem z
wykorzystaniem wiedzy psychologicznej z całego obszaru treści przedmiotowych.

Inne kompetencje społeczne
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Inne kompetencje społeczne
MS_1A_A2-1_K01 2,0 Wykazuje znikomą znajomość własnych predyspozycji; nie podejmuje współpracy, brak umiejętności osiągania konsensusu i

dochodzenia do kompromisu. Niewielkie dążenia samorealizacyjne.

3,0 Potrafi podejmować i odgrywać różne role. Nie zawsze skutecznie rozpoznaje własne predyspozycje w tym zakresie.
Przejawia chęć współpracy i dochodzenia do wspólnego celu. Rozwija dążenia samorealizacyjne.

3,5 Potrafi realizować role w powiązaniu z własnymi predyspozycjami. Umie efektywnie współpracować. Stara się rozwiązywać
konflikty. Podejmuje zadania samorealizacyjne.

4,0 Umie podejmować i realizować role z wysoką świadomością własnych predyspozycji. Silna tendencja do osiągania celów we
współpracy z innymi – duże umiejętności negocjacyjne. Rozwinięte dążenia samorealizacji i samodoskonalenia.

4,5
Umiejętność podejmowania i realizowania ról łączy z odpowiedzialnością za decyzje. Potrafi określić mocne i słabe strony nie
tylko własne, ale i innych osób, co umożliwia osiąganie założonych celów we współpracy. Umie rozwiązywać sytuacje
konfliktowe. Rozwinięte postawy samorealizacyjne.

5,0
Charakteryzuje się spójną i pełną postawą samorealizacyjną. Przejawia duże umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne.
Potrafi efektywnie współpracować i realizować różnorodne badania w zgodzie z predyspozycjami osób. Umie poprawnie
oceniać siebie i innych. W sytuacjach trudnych mobilizuje do działania podejmując role organizacyjne i kierownicze.

Literatura podstawowa
1. Strelau J., Psychologia akademicka, GWP, Gdańsk, 2009

2. Zimbardo P., Psychologia: kluczowe koncepcje.T.1 -5, PWN, Warszawa, 2010

3. Kozielecki J., Nowe idee w psychologii: psychologia XXI wieku, GWP, Gdańsk, 2009

Literatura uzupełniająca
1. Hall S., Lindsey G., Teorie osobowości, PWN, Warszawa, 2006

2. Aronson E., Człowiek istota społeczna, PWN, Warszawa, 2009

3. Cialdini E.B., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, GWP, Gdańsk, 2009
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ECTS

Mikrobiologia stosowana

stacjonarna

inżynier

WNOZIR/MS/S1/

3,0

zaliczenie

18

polski

3,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk rolniczych

Dyscypliny naukowe technologia żywności i żywienia (100%)

ogólnoakademickiProfil

Moduł

Sztuka i historia SzczecinaPrzedmiot

Specjalność

Studium KulturyJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

wykłady 2 45 3,0 1,00 zaliczenieW

Charkiewicz Iwona (Iwona.Charkiewicz@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Sprawnie działający słuch, wzrok i mowa.

W-2 Wykształcenie średnie w jezyku polskim

Cele modułu/przedmiotu
C-1 Przekazanie podstawowej wiedzy z anatomii, fizjologii i patologii narządu głosu, mowy i słuchu.

C-2 Praca nad prawidłową artykulacją i dykcją.

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-W-1 Podstawowe wiadomości o budowie i funkcjonowaniu narządu mowy i słuchu. 10

T-W-2 Emisja głosu czyli wiedza o powstawaniu głosu (w oparciu o pracę płuc, krtani, wiązadeł głosowych,
nasady i przepony) 10

T-W-3
Patologie głosu i zaburzenia narządu artykulacyjnego (wstępna diagnoza oraz zastosowanie
indywidualnych ćwiczeń profilaktyczno-rehabilitacyjnych).
Zalecenia i zasady dotyczące prawidłowej emisji i higieny głosu -wskazania chroniące przed
przeciążeniem głosu.

10

T-W-4 Opracowanie literatury pięknej dostosowanej do indywidualnych możliwości wykonawczych studenta
(prezentacje indywidualne) 15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
uczestnictwo w zajęciach 45A-W-1

Praca indywidualna i grupowa - ćwiczenia w domu 30A-W-2

Uczestnictwo w szukach teatralnych 13A-W-3

Zaliczenie ustne. 2A-W-4

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Metody podające : wykłady informacyjne, odczyt, objasnienie

M-2
Metody praktyczne : pokaz, ćwiczenia laboratoryjne m. in : cwiczenia dykcyjne - artykulacyjne, gimnastyka rozluźniająca
mięśnie w celu osiągnięcia właściwej i swobodnej postawy, gimnastyka twarzy i szyi słóząca osiagnieciu własciwej
sprawności narzadów artykulacyjnych.

M-3 Metody eksponujące : udział w sztuce teatralnej, pokaz połaczony z przezyciem, prezentacja grupowa

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 Ocena posumowujaca osiągnięte efekty nauczania : sprawność mowy, dykcjaP

S-2 Aktywność na ćwiczeniach.F

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Sztuka i historia Szczecina
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Wiedza

MS_1A_W02 P6S_WG
P6S_WK P6S_WK C-1

C-2 S-1

T-W-1
T-W-2

M-1
M-2
M-3

MS_1A_A2-2_W01
Student posiada podstawowa wiedzę z zakresu prawidłowego
posługiwania sie głosem.
Oddycha prawidłowym torem oddechowym.
Posługuje się prawidłową emisją (prawidłowo stosuje akcentację
słowa w języku polskim).
Potrafi zaprezentowac sie  i wypowiadac publicznie.
Panuje nad stresem.

T-W-3
T-W-4

Umiejętności

MS_1A_U01
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-1
C-2 S-1

T-W-1
T-W-2 M-1

M-2
M-3

MS_1A_A2-2_U01
Student posiada umiejętnośc pracy w zespole, potrafi
odpowiedzialnie przygotowac sie sam do prezentacji
indywidualnych i grupowych.

T-W-3
T-W-4

Kompetencje społeczne

MS_1A_K01
P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-1
C-2 S-1

T-W-1
T-W-2 M-1

M-2
M-3

MS_1A_A2-2_K01
Student ma swiadomość swojej wiedzy, ważności
profesjonalnych zachowań, odpowiedzialności za prace własną i
współpracę w grupie.

T-W-3
T-W-4

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
MS_1A_A2-2_W01 2,0 Student nie umie wykorzystać podstawowej wiedzy w praktyce

Nie uczestniczył w zajeciach.
3,0 Student w stopniu znikomym wykorzystuje podstawową wiedzę w praktyce.

3,5 Student w stopniu podstawowym wykorzystuje wiedzę w praktyce

4,0 Student w interesującym stopniu  wykorzystuje wiedzę w praktyce

4,5 Student w stopniu zaawansowanym wykorzystuje wiedzę w praktyce

5,0 Student w stopniu wybitnym wykorzystuje wiedze w praktyce

Umiejętności
MS_1A_A2-2_U01 2,0 Student nie potrafi zaprezentowac sie indywidualnie i współpracowac w grupie

3,0 Student potrafi zaprezentowac sie indywidualnie w stopniu podstawowym

3,5 Student potrafi zaprezentować sie indywidualnie i współpracowac w grupie w stopniu podstawowym

4,0 Student potrafi potrafi zaprezentować się indywidualnie i współpracowac w grupie w stopniu dobrym

4,5 Student bardzo dobrze potrafi zaprezentowac sie indywidualnie i współpracowac w grupie

5,0 Student wyrózniająco i z fantazją potrafi zaprezentowac sie indywidualnie i współpracować w grupie.
Jest kreatywny.

Inne kompetencje społeczne
MS_1A_A2-2_K01 2,0 Student nie ma świadomości swojej wiedzy, ważności profesjonalnych zachowań ani odpowiedzialności za pracę własną i

współprace w grupie.

3,0 Student ma swiadomość swojej wiedzy, ważności profesjonalnych zachowań, odpowiedzialności za prace własną i współpracę
w grupie w stopniu podstawowym

3,5 Student ma swiadomość swojej wiedzy, ważności profesjonalnych zachowań, odpowiedzialności za prace własną i współpracę
w grupie w stopniu wystarczajacym

4,0 Student ma swiadomość swojej wiedzy, ważności profesjonalnych zachowań, odpowiedzialności za prace własną i współpracę
w grupie w stopniu dobrym

4,5 Student ma swiadomość swojej wiedzy, ważności profesjonalnych zachowań, odpowiedzialności za prace własną i współpracę
w grupie wyrózniającym

5,0
Student ma swiadomość swojej wiedzy, ważności profesjonalnych zachowań, odpowiedzialności za prace własną i współpracę
w grupie w stopniu wybitnym.
Jest kreatywny i potrafi przyjąc rolę lidera

Literatura podstawowa
1. Dolacka M, Zabawy z językiem polskim, Od słowa do rozmowy, Warszawa, 1999

2. Gawęda K.J. Łazewski, Uczymy się poprawnej wymowy, Warszawa, 1996

3. B. Toczyńska, Dykcja., 2000

4. B. Toczyńska, Ćwiczenia dykcyjne, 2000

Literatura uzupełniająca
1. pod red. W Doroszewskiego, Słownik poprawnej polszczyzny, PWN, Warszawa, 1976

2. W. Lubaś, S .Urbańczyk,, Słownik poprawnej wymowy polskiej, Kraków - Katowice, 1994
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ECTS

Mikrobiologia stosowana

stacjonarna

inżynier

WNOZIR/MS/S1/

3,0

zaliczenie

18

polski

3,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk rolniczych

Dyscypliny naukowe technologia żywności i żywienia (100%)

ogólnoakademickiProfil

Moduł

SocjologiaPrzedmiot

Specjalność

Studium Nauk Humanistycznych i PedagogicznychJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

wykłady 2 45 3,0 1,00 zaliczenieW

Zychowicz Zbigniew (Zbigniew.Zychowicz@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny
Zychowicz Zbigniew (Zbigniew.Zychowicz@zut.edu.pl), Zychowicz Marzena (Marzena-
Zychowicz@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Wiedza ogólna z zakresu wiedzy o społeczeństwie.

Cele modułu/przedmiotu

C-1 Charakterystyka kanonu wiedzy socjologicznej w zakresie zasad funkcjonowania różnych typów zbiorowości społecznych,
organizacji, instytucji, podstaw kształtowania się społeczeństwa, struktury społecznej oraz ładu społecznego.

C-2 Charakterystyka podstawowych metod i technik badawczych w socjologii służących do identyfikacji, analizy i wyjaśnienia
społecznych zachowań grup i jednostek.

C-3 Na podstawie przeglądu najważniejszych zjawisk i procesów społecznych student dysponuje aparatem pojęciowym
umożliwiającym zrozumienie i analizę procesów i zjawisk społecznych współczesnego świata.

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-W-1 Perspektywa socjologiczna w wyjaśnianiu zjawisk społecznych, przedmiot i zakres badawczy, struktura
procesu badawczego, metody i techniki badań socjologicznych. Praktyczne zastosowanie socjologii. 5

T-W-2 Człowiek jako istota społeczna. Biologiczne, demograficzne, geograficzne i ekonomiczne podstawy życia
społecznego. 5

T-W-3 Kultura i jej elementy składowe. 3

T-W-4 Kulturowy i społeczny wymiar formowania się osobowości. 4

T-W-5
Grupy społeczne. Rodzina i społeczność jako przedmiot badań socjologii. Dychotomia miasto-wieś.
Współczesna wieś i miasto, charakterystyka czynników wzrostu, rozwoju i upadku, więzi społeczne, style
życia, uniformizacja i atomizacja.

5

T-W-6 Struktura społeczna i jej wymiary, role społeczne i ich układ. Podstawy nierówności społecznych. 5

T-W-7 Ład społeczny i ład ekonomiczny. Instytucjonalny wymiar funkcjonowania społeczeństwa. 5

T-W-8 Zmiana społeczna. Marginalizacj, bezrobocie i pauperyzacja jako negatywne skutki szybkich przemian
społecznych. 5

T-W-9 Świadomość społeczna, elementy składowe oraz sposób kształtowania. 3

T-W-10
Charakterystyka dynamiki procesów i opis najważniejszych zjawisk społecznych współczesnego świata:
modernizacja, globalizacja, migracja, urbanizacja, sekularyzacja, zmiany demograficzne, rozwój mass-
mediów.

5

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
Udział w wykładach. 45A-W-1

Konsultacje 4A-W-2

Przygotowanie prezentacji na wybrany temat. 10A-W-3

Przygotowanie merytoryczne do wykładów. 10A-W-4

Przygotowanie do zaliczenia z przedmiotu. 21A-W-5

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Wykład informacyjny.

Socjologia
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Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-2 Wykład problemowy.

M-3 Wykład konwersatoryjny.

M-4 Prezentacja multimedialna.

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 Referat/prezentacja tematu.F

S-2 Aktywność merytoryczna.F

S-3 Konsultacje.F

S-4 Końcowa rozmowa zaliczeniowa.P

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

MS_1A_W02 P6S_WG
P6S_WK P6S_WK

C-1
C-2
C-3

S-4
T-W-1
T-W-2
T-W-4

M-1
M-2

MS_1A_A2-3_W01
Potrafi opisać i zdefiniować treści programowe z zakresu
przedmiotu socjologia.

T-W-5
T-W-6

Umiejętności

MS_1A_U10
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW
C-1
C-2
C-3

S-2
S-3

T-W-1
T-W-2
T-W-4
T-W-5

M-2
MS_1A_A2-3_U01
Posiada umiejętność rozumienia i analizowania wybranych
procesów i zjawisk społecznych.

T-W-6
T-W-7
T-W-8
T-W-9

Kompetencje społeczne

MS_1A_K01
MS_1A_K02
MS_1A_K04

P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-1
C-2
C-3

S-2
S-4

T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5

M-1
M-2
M-3
M-4

MS_1A_A2-3_K01
Stosownie do swojego statusu społecznego i zawodowego
potrafi odgrywać różne role społeczne.

T-W-6
T-W-7
T-W-8
T-W-9
T-W-10

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
MS_1A_A2-3_W01 2,0 Nie opanował aparatu pojęciowego z zakresu socjologii i nie potrafi wyjaśnić na czym polega perspektywa socjologiczna w

wyjaśnianiu mechanizmów życia społecznego.

3,0
Operuje aparatem pojęciowym z zakresu socjologii na poziomie elementarnym. Potrafi wymienić podstawowe metody i
techniki badawcze socjologii, rozumie i umie wyjaśnić specyfikę perspektywy socjologicznej w analizowaniu i wyjaśnianiu
faktów społecznych.

3,5
Operuje aparatem pojęciowym z zakresu socjologii na poziomie elementarnym. Potrafi wymienić podstawowe metody i
techniki badawcze socjologii, rozumie i umie wyjaśnić specyfikę perspektywy socjologicznej w analizowaniu i wyjaśnianiu
faktów społecznych; rozumie czym jest struktura społeczna i jaki ma wpływ na społeczne i ekonomiczne zachowania
podmiotów życia społecznego.

4,0 Opanował wiedzę opisującą i wyjaśniającą mechanizmy życia społecznego, potrafi wyjaśnić rolę kultury w kształtowaniu
postaw i zachowań ludzi.

4,5 Posiada ogólną wiedzę na temat wzajemnych powiązań i zależności między kulturą, strukturą społeczną, formalną
organizacją społeczeństwa a gospodarką.

5,0
Posiada ogólną wiedzę na temat wzajemnych powiązań i zależności między kulturą, strukturą społeczną, formalną
organizacją społeczeństwa a gospodarką. Potrafi samodzielnie dokonać analizy społecznych uwarunkowań zjawisk
ekonomicznych.

Umiejętności
MS_1A_A2-3_U01 2,0 Nie dostrzega i nie rozumie zjawisk i procesów społecznych otaczającego świata.

3,0 Dokonuje powierzchownego oglądu życia społecznego, dostrzega jednak stałość i powtarzalność zjawisk i procesów
społecznych.

3,5 Dokonuje samodzielnej analizy nieskomplikowanych zjawisk i procesów społecznych.

4,0 Dokonuje całościowego opisu i analizy zjawisk i procesów społecznych istotnych dla kondycji społeczeństw.

4,5 Dostrzega, rozumie i potrafi wyjaśnić przesłanki warunkujące przebieg konkretnych zjawisk i procesów społecznych.

5,0 Każdą istotną zmianę społeczną potrafi umiejscowić we właściwym społecznym kontekście i wyjaśnić przesłanki jej
zaistnienia oraz przebiegu.

Inne kompetencje społeczne
MS_1A_A2-3_K01 2,0

3,0 Przejawia zdolność do refleksji na temat odgrywanych ról społecznych i własnych predyspozycji do ich odgrywania.

3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa
1. Sztompka P., Socjologia, Znak, Kraków, 2012

2. Karwińska A., Odkrywanie socjologii. Podręcznik dla ekonomistów., PWN, Warszawa, 2008
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Literatura podstawowa
3. Walczak-Duraj D., Socjologia dla ekonomistów, PWE, Warszawa, 2010

Literatura uzupełniająca
1. Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa, 2003

2. Babbie E., Istota socjologii., PWN, Warszawa, 2007

3. Giddens A., Sutton P.W., Socjologia, PWN, Warszawa, 2012
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ECTS

Mikrobiologia stosowana

stacjonarna

inżynier

WNOZIR/MS/S1/

3,0

zaliczenie

18

polski

3,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk rolniczych

Dyscypliny naukowe technologia żywności i żywienia (100%)

ogólnoakademickiProfil

Moduł

EtykaPrzedmiot

Specjalność

Studium Nauk Humanistycznych i PedagogicznychJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

wykłady 2 45 3,0 1,00 zaliczenieW

Dydycz Bożena (Bozena.Dydycz@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Podstawy filozofii.

Cele modułu/przedmiotu

C-1 Orientacja w lokowaniu moralności wśród innych regulatorów relacji międzyludzkich. Znajomość głównych zagadnień etyki
jako wiedzy o moralności.

C-2 Umiejętność rozważania poglądów etycznych jako składnika kultury i życia społecznego.

C-3 Refleksja własna w kontekście gotowości do wyborów moralnych. Umiejętność formułowania i rozwiązywania dylematów
moralnych.

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-W-1 Filozoficzne podstawy etyki. Etyka jako dyscyplina wiedzy i moralność jako jej przedmiot. Współczesna
etyka jako nauka wyłaniająca się z badań neurobiologii, biologii ewolucyjnej, psychologii społecznej. 4

T-W-2 Przykłady poglądów etycznych od starożytności po współczesność. 7

T-W-3 Podstawowe kierunki i stanowiska w etyce – etyki  naturalistyczne i antynaturalistyczne;
konsekwencjalistyczne i nonkonsekwencjalistyczne. Etyka opisowa i normatywna. 6

T-W-4 Normy i odpowiedzialność (klasyfikacje norm; kryteria etyczne i ocena etyczna- problemy z
wartościowaniem; koncepcje odpowiedzialności. 4

T-W-5
Elementy psychologii i socjologii moralności (normy dojrzałości, podmiotowości i autonomii;
mechanizmy psychologiczne a postawy moralne, wpływ społeczeństwa na indywidualne postawy
moralne.

6

T-W-6 KIedy spotykamy się z dylematem etycznym? Metody rozwiązywania dylematów etycznych. 4

T-W-7 Problemy rozwoju moralnego i odpowiedzialności moralnej a wiedza z etyki. 4

T-W-8 Aspekty etyczne w życiu prywatnym i zawodowym. Problem socjotechnicznych manipulacji w sferze
wartości moralnych. Czy wiedza etyczna pomaga w budowaniu integralności osobistej? 6

T-W-9 Problemy etyczne współczesności - światopogląd a etyka; polityka a etyka. 4

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
uczestnictwo w zajęciach 45A-W-1

Pzygotowanie do wykładu konwersatoryjnego 15A-W-2

przygotowywanie pracy końcowej 28A-W-3

konsultacje 2A-W-4

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Wykład problemowy.

M-2 Wykład konwersatoryjny.

M-3 Prezentacja multimedialna.

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 Aktywność merytoryczna podczas wykładu konwersatoryjnego.F

Etyka
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Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-2 Ocena umiejętności rozważania zagadnień problemowych na podstawie napisanego eseju .P

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

MS_1A_W02 P6S_WG
P6S_WK P6S_WK C-1

C-2
S-1
S-2

T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5

M-1
M-2
M-3

MS_1A_A2-4_W01
Student wykazuje znajomość podstawowej terminologii z
zakresu etyki, potrafi umiejscowić rozważania etyczne w
kontekście szerszej wiedzy o człowieku.

T-W-6
T-W-7
T-W-8
T-W-9

Umiejętności

MS_1A_U01
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW
C-1
C-2
C-3

S-1
S-2

T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5

M-1
M-2
M-3

MS_1A_A2-4_U01
Student posiada umiejętność interpretowania programów
etycznych i kodeksów postępowania.

T-W-6
T-W-7
T-W-8
T-W-9

MS_1A_U01
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW
C-1
C-2
C-3

S-1
S-2

T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5

M-1
M-2
M-3

MS_1A_A2-4_U02
Student w formie werbalnej i pisemnej jest zdolny do refleksji w
kontekście wyborów moralnych. Potrafi uzasadnić wybór
stanowiska etycznego.

T-W-6
T-W-7
T-W-8
T-W-9

Kompetencje społeczne

MS_1A_K01
MS_1A_K02

P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-1
C-2
C-3

S-1
S-2

T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5

M-1
M-2
M-3

MS_1A_A2-4_K01
Student posiada kompetencje identyfikacji dylematów
etycznych i ich odpowiedzialnego rozwiązywania w sferze
osobistej i zawodowej.

T-W-6
T-W-7
T-W-8
T-W-9

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
MS_1A_A2-4_W01 2,0

3,0
Zna pojęcia oraz zasadnicze problemy związane ze zjawiskami moralnymi – wyodrębnia je i omawia. Nie zawsze rozumie
znaczenie rozważań etycznych w opisie człowieka. Wiedza w powyższym zakresie ma charakter pamięciowy. Znajomość
zagadnień obejmuje 60% treści przedmiotowych.

3,5
4,0
4,5
5,0

Umiejętności
MS_1A_A2-4_U01 2,0

3,0 Programy etyczne i kodeksy postępowania analizuje poprawnie w aspekcie konkretnych sytuacji ich obowiązywania.
Zauważa ich konieczność do regulowania życia społecznego. Poprawna interpretacja dotyczy 60% zadań.

3,5
4,0
4,5
5,0

MS_1A_A2-4_U02 2,0
3,0 Wypowiedzi ustne i pisemne wskazują na pogłębioną refleksję w kontekście wyborów moralnych, co wyraża się w

poszukiwaniu zróżnicowanych argumentów uzasadniających dokonywane wybory oraz krytyczną postawę.
3,5
4,0
4,5
5,0

Inne kompetencje społeczne
MS_1A_A2-4_K01 2,0

3,0 W większości sytuacji teoretycznych i praktycznych (60%) wyodrębnia dylematy etyczne i uwzględnia je przy poszukiwaniu
rozwiązań. Poza ponoszeniem odpowiedzialności rozumie konieczność jej podejmowania.

3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa
1. Harris S., Pejzaż moralny. W jaki sposób nauka może określać wartości, Wydawnictwo CiS, 2012

2. Kalita Z. (red.), Etyka w teorii i praktyce. Antologia tekstów, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007

3. MacIntyre A., Krótka historia etyki, PWN, 2012
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Literatura podstawowa
4. Singer P., Etyka praktyczna, KiW, 2007

Literatura uzupełniająca
1. Cathcart T., Dylemat wagonika, PWN, 2014

2. Churchland P.S., Moralność mózgu, Copernicus Center Press SP.z.o.o., 2013

3. Hołówka J., Etyka w działaniu, Wiedza Powszechna, 2001

4. Ossowska M., O człowieku, moralności i etyce, PWN, 1983
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ECTS

Mikrobiologia stosowana

stacjonarna

inżynier

WNOZIR/MS/S1/

3,0

zaliczenie

18

polski

3,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk rolniczych

Dyscypliny naukowe technologia żywności i żywienia (100%)

ogólnoakademickiProfil

Moduł

FilozofiaPrzedmiot

Specjalność

Studium Nauk Humanistycznych i PedagogicznychJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

wykłady 2 45 3,0 1,00 zaliczenieW

Zienkiewicz Dariusz (Dariusz.Zienkiewicz@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Podstawy filozofii

W-2 Podstawy fizyki, biologii.

Cele modułu/przedmiotu

C-1
Po ukończeniu kursu student będzie potrafił opisać obraz świata i jego konsekwencje filozoficzne, jakie wyłaniają się w
konsekwencji przemian zachodzących w naukach przyrodniczych. Charakteryzować poszczególne stanowiska, dokonywać
ich porównania, argumentować – wskazując na wady i zalety poszczególnych stanowisk, dokonywać wyboru między nimi ze
względu na przyjęte kryteria.

C-2 Student uzyska umiejętność rozważania poznanych stanowisk w ramach filozofii przyrody, ich porównania, argumentowania
– wskazując na wady i zalety.

C-3 Student uzyska kompetencje związane z dokonywaniem odpowiedzialnego wyboru miedzy różnymi stanowiskami
filozoficznymi oraz ich oceny ze względu na przyjęte kryteria np. etyczne.

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-W-1 Jońska filozofia przyrody. Jak myślenie krytyczne przekształciło starożytny obraz świata? 4

T-W-2 Platońska a arystotelesowska filozofia przyrody. Dwie drogi rozwoju dla nauk przyrodniczych. 4

T-W-3 Matematyczni przyrodnicy epoki hellenistycznej. 3

T-W-4 Upadek starożytnych nauk przyrodniczych; przyczyny, czas trwania, źródła odrodzenia. 3

T-W-5 Filozofia przyrody wczesnego chrześcijaństwa i świata islamu. 3

T-W-6 Teoria przyrody św.Tomasza i jej konsekwencje. Od badania świata przyrody do dowodów na istnienie
Boga. 2

T-W-7 Z Kopernikiem i Galileuszem ku nowemu opisowi przyrody. 3

T-W-8 Świat mechanistyczny – geometryczny mechanicyzm Kartezjusza. Jawne i ukryte filozoficzne założenia w
świecie przyrody Newtona. 4

T-W-9 Aprioryczne warunki nauk przyrodniczych - świat według I.Kanta. 2

T-W-10 Teorie względności Einsteina i mechanika kwantowa – zacieranie się granic między naukami
przyrodniczymi a filozofią. 5

T-W-11 Otwarty Wszechświat Poppera. 2

T-W-12 Filozoficzne konsekwencje nauk biologicznych. Od ewolucjonizmu poprzez samolubny gen do metody in
vitro. 6

T-W-13 Przełom informatyczny. Kognitywistyka i wyłaniający się z niej obraz człowieka i świata. Człowiek jako
maszyna Turinga 3

T-W-14 Kolokwium zaliczeniowe. 1

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
uczestnictwo w zajęciach 45A-W-1

Konsultacje 4A-W-2

Samodzielne przygotowanie się z wybranej literatury do wykładu konwersatoryjnego. 15A-W-3

Filozofia
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Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin

Przygotowanie się do kolokwium zaliczeniowego. 26A-W-4

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Wykład informacyjny.

M-2 Wykład problemowy.

M-3 Wykład konwersatoryjny.

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 Ocena aktywności i przygotowania z literatury do wykładu konwersatoryjnego.F

S-2 Ocena kolokwium zaliczeniowego.P

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

MS_1A_W02 P6S_WG
P6S_WK P6S_WK

C-1
C-2
C-3

S-2

T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5
T-W-6
T-W-7

M-1
M-2
M-3

MS_1A_A2-5_W01
posiada podstawową wiedzę z historii nauk przyrodniczych,
wpływu tychże nauk na stanowiska filozoficzne i w konsekwencji
na rolę nauk przyrodniczych w życiu społecznym współczesnej
cywilizacji.

T-W-8
T-W-9
T-W-10
T-W-11
T-W-12
T-W-13

Umiejętności

MS_1A_U01
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-2
C-3 S-1

T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5
T-W-6
T-W-7

M-1
M-2
M-3

MS_1A_A2-5_U01
student charakteryzuje, porównuje, argumentuje na rzecz
określonych stanowisk poznanych w ramach historii filozofii
przyrody. Potrafi samodzielnie wyodrębnić założenia filozoficzne
tkwiące u podstaw współczesnych nurtów w filozofii przyrody.

T-W-8
T-W-9
T-W-10
T-W-11
T-W-12
T-W-13

Kompetencje społeczne

MS_1A_K01
MS_1A_K02

P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-2 S-1
S-2

T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5
T-W-6
T-W-7

M-1
M-2
M-3

MS_1A_A2-5_K01
Twórczo rozważa i ocenia poznane stanowiska filozoficzne.
Chętnie rozważa i dyskutuje zagadnienia związku nauk
przyrodniczych z szerszymi ogólnoludzkimi celami.

T-W-8
T-W-9
T-W-10
T-W-11
T-W-12
T-W-13

MS_1A_K01
MS_1A_K02

P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-1
C-2
C-3

S-1
S-2

T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5
T-W-6
T-W-7

M-1
M-2
M-3

MS_1A_A2-5_K02
Potrafi wskazywać humanistyczne wartości które winny stać u
podstaw nauk przyrodniczych. Z chęcią interioryzuje część
owych wartości i potrafi argumentować za nimi podczas
wymiany poglądów z innymi.

T-W-8
T-W-9
T-W-10
T-W-11
T-W-12
T-W-13

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
MS_1A_A2-5_W01 2,0 nie potrafi przedstawić podstawowych relacji między wiedzą filozoficzną a naukami przyrodniczymi.

3,0 potrafi ułożyć podstawowe łańcuchy pojęciowe występujące między wiedzą filozoficzną a naukami przyrodniczymi.

3,5 potrafi ułożyć podstawowe łańcuchy pojęciowe występujące między wiedzą filozoficzną a naukami przyrodniczymi; wskaząc
na występujące w nich zależności.

4,0 potrafi przedstawić wzajemne relacje między wybranymi teoriamii nauk przyrodniczych a koncepcjami filozoficznymi,
wskazując na źródła tych zależności, dokonując ich analizy w języku pojęć abstrakcyjnych.

4,5
potrafi przedstawić wzajemne relacje między wybranymi teoriamii nauk przyrodniczych a koncepcjami filozoficznymi,
dokonując krytycznej analizy tych zależności; wkazując na szersze reguły nimi rządzące; wpisując te zależności w szersze
konteksty społeczne i historyczne.

5,0
potrafi przedstawić wzajemne relacje między wybranymi teoriamii nauk przyrodniczych a koncepcjami filozoficznymi,
dokonując krytycznej analizy tych zależności; wkazując na szersze reguły nimi rządzące; wpisując te zależności w szersze
konteksty społeczne i historyczne; w sposób samodzielny i twórczy odnajduje zależności między treściami studiowanej
dyscypliny a poznanymi koncepcjami filozoficznymi.

Umiejętności
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Umiejętności
MS_1A_A2-5_U01 2,0 nie potrafi dokonać podstawowej charakterystyki i porównania typowych sytuacji zależności między koncepcjami

filozoficznymi a teoriami przyrodniczymi.

3,0 potrafi dokonać podstawowej charakterystyki i porównania typowych sytuacji zależności między koncepcjami filozoficznymi a
teoriami przyrodniczymi.

3,5 potrafi rzeczowo argumentować na rzecz wybranych stanowisk poznanych w ramach historii filozofii przyrody.

4,0 potrafi rzeczowo argumentować na rzecz wybranych stanowisk poznanych w ramach historii filozofii przyrody, dokonując
jednocześnie krytycznej analizy zajmowanego stanowiska.

4,5
potrafi rzeczowo argumentować na rzecz wybranych stanowisk poznanych w ramach historii filozofii przyrody, dokonując
jednocześnie krytycznej analizy zajmowanego stanowiska; potrafi samodzielnie wyodrębnić założenia filozoficzne tkwiące u
podstaw wybranej teorii nauk przyrodniczych.

5,0
potrafi rzeczowo argumentować na rzecz wybranych stanowisk poznanych w ramach historii filozofii przyrody, dokonując
jednocześnie krytycznej analizy zajmowanego stanowiska; potrafi samodzielnie wyodrębnić założenia filozoficzne tkwiące u
podstaw wybranej teorii nauk przyrodniczych; potrafi samodzielnie i twórczo wyprowadzać konsekwencje filozoficzne z
podstaw studiowanej dyscypliny naukowej.

Inne kompetencje społeczne
MS_1A_A2-5_K01 2,0 nie wykazuje chęci rozważania podejmowanej tematyki.

3,0 wykazuje podstawowe kompetencje do rozważania i oceniania poznanych stanowisk.
Nie zauważa związku i konsekwencji wpływu nauk przyrodniczych na cele ogólnoludzkie.

3,5 wykazuje podstawowe kompetencje do rozważania i oceniania poznanych stanowisk.
Sporadycznie zauważa związki i konsekwencje wpływu nauk przyrodniczych na cele ogólnoludzkie.

4,0
wykazuje kompetencje do rozważania i oceniania poznanych stanowisk.
Zauważa związki i konsekwencje wpływu nauk przyrodniczych na cele ogólnoludzkie.
Potrafi ocenić te wpływy korzystając z różnych kryteriów.

4,5
wykazuje kompetencje do rozważania i oceniania poznanych stanowisk.
Zauważa związki i konsekwencje wpływu nauk przyrodniczych na cele ogólnoludzkie.
Potrafi samodzielnie zbudować kryteria oceny wpływu relacji nauk przyrodniczych z koncepcjami filozoficznymi na cele
ogólnoludzkie.

5,0 Samodzielnie i twórczo potrafi wykazać swoje kompetencje wskazując różnorodność relacji między studiowaną dyscypliną
wiedzy a teoriami filozoficznymi.

MS_1A_A2-5_K02 2,0 nie wykazuje kopetencji wskazujących na zrozumienie relacji między naukami przyrodniczymi a wartościami
humanistycznymi.

3,0 potrafi wskazać podstawowe relacje między naukami przyrodniczymi a wartościami humanistycznymi.

3,5 potrafi wskazać podstawowe relacje między naukami przyrodniczymi a wartościami humanistycznymi; potrafi dokonać
interioryzacji kilku podstawowych wartości.

4,0 potrafi wskazać liczne relacje między naukami przyrodniczymi a wartościami humanistycznymi; potrafi dokonać interioryzacji
kilku podstawowych wartości i potrafi argumentować za nimi.

4,5
potrafi wskazać liczne relacje między naukami przyrodniczymi a wartościami humanistycznymi; potrafi dokonać interioryzacji
wielu wartości i potrafi argumentować za nimi; samodzielnie i twórczo poszukuje argumentów; interioryzacja wartości jest
wyrażana poprzez postawę zaangażowania emocjonalnego podczas dyskusji i w pracy samodzielnej.

5,0
interioryzacja wartości prowadzi do wykraczania poza zagadnienia omawiane na zajęciach; do samodzielnego i twórczego
przygotowania problematyki związanej z relacjami między naukami przyrodniczymi a wartościami które owe nauki pomagają
realizować lub też z którymi mogą być w konflikcie.

Literatura podstawowa
1. M.Heller, Filozofia przyrody. Zarys historyczny, Znak, Kraków, 2004
2. R.Penrose, Droga do rzeczywistości. Wyczerpujący przewodnik po prawach rządzących Wszechświatem, Prószyński i S-ka, Warszawa,
2010
3. B.Greene, Piękno wszechświata. Superstruny, ukryte wymiary i poszukiwania teorii ostatecznej, Prószyński i S-ka, Warszawa, 2005

Literatura uzupełniająca
1. M.Heller, Filozofia i wszechświat, UNIVERSITAS, 2008

2. R.Dawkins, Bóg urojony, Wydawnictwo CiS, Warszawa, 2007
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Dyscypliny naukowe technologia żywności i żywienia (100%)

ogólnoakademickiProfil

Moduł

Wychowanie fizycznePrzedmiot

Specjalność

Studium Wychowania Fizycznego i SportuJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

ćwiczenia audytoryjne 1 30 0,0 1,00 zaliczenieA

ćwiczenia audytoryjne 2 30 0,0 1,00 zaliczenieA

Trubiłko Joanna (Joanna.Walczak@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Olszewska Tamara (Tamara.Olszewska@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych

W-2 studenci całkowicie zwolnieni z wykonywania ćwiczeń fizycznych

Cele modułu/przedmiotu
C-1 nauczanie elementów technicznych wybranej dyscypliny sportowej.

C-2 rozbudzenie dbałości o własne zdrowie poprzez stosowanie ćwiczeń jako środka zapobiegawczego schorzeniom układów:
ruchowego, oddechowego, krwionośnego, nerwowego i innych. mobilizacja do pstaw prozdrowotnych

C-3 podnoszenie wartości cech motorycznych: siły, szybkości, wytrzymałości, zwinności, zręczności, mocy.

C-4 wykształcenie nawyku stosowania ćwiczeń ruchowych w celach rekreacyjnych. Przekazanie wiadości z zakresu kultury
fizycznej, organizacji imprez sportowych, turystycznych oraz przepisów podstawowych dyscyplin sportowych.

C-5 przeciwstawianie się patologiom społecznym ( alkoholizm, narkomania, nikotynizm) poprzez propozycję uczestnictwa w
szeroko pojętej aktywności fizycznej.

C-6 zapoznanie studenta z historią kultury fizycznej i sportu, przepisami wybranych dyscyplin sportowych oraz przekazanie
wiedzy o organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych.

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-A-1

1 - treść zajęć zalezna od rodzaju dyscypliny sportowej i zgodna z programami nauczania. Student
wybiera jedną z dostępnych dycyplin sportowych.

2 - wykłady dla studentów ze zwolnieniami lekarskimi semestralnymi i całorocznymi:
     - zdrowotne efekty aktywności fizycznej
     - aktywność fizyczna a uzależnienia
     - miejsce aktywności fizycznej wśród czynników warunkujących zdrowie
     - wpływ ćwiczeń fizycznych na stan fizjologiczny organizmu ( tętno, ciśnienie, wady postawy,
odprność )
     - kontrola masy ciała
    - historia igrzysk olimpijskich
    - ruch fizyczny jako forma walki ze stresem

30

T-A-1

1 - treść zajęć zalezna od rodzaju dyscypliny sportowej i zgodna z programami nauczania. Student
wybiera jedną z dostępnych dycyplin sportowych.

2 - wykłady dla studentów ze zwolnieniami lekarskimi semestralnymi i całorocznymi:
     - zdrowotne efekty aktywności fizycznej
     - aktywność fizyczna a uzależnienia
     - miejsce aktywności fizycznej wśród czynników warunkujących zdrowie
     - wpływ ćwiczeń fizycznych na stan fizjologiczny organizmu ( tętno, ciśnienie, wady postawy,
odprność )
     - kontrola masy ciała
    - historia igrzysk olimpijskich
    - ruch fizyczny jako forma walki ze stresem

30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin

Wychowanie fizyczne
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Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin

1. ćwiczenia w grupach, treningi sportowe, uczestnictwo w imprezach turystycznych i obozach
sportowych
2. uczestnictwo w zajęciach dla studentów ze zwolnieniami lekarskimi semestralnymi i całorocznymi.

30A-A-1

1. ćwiczenia w grupach, treningi sportowe, uczestnictwo w imprezach turystycznych i obozach
sportowych
2. uczestnictwo w zajęciach dla studentów ze zwolnieniami lekarskimi semestralnymi i całorocznymi.

30A-A-1

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

M-1

metoda nauczania zadań ruchowych: syntetyczna, analityczna, mieszana i kompleksowa.
metoda praktyczna: pokaz
metoda podająca: wykład , opis, pogadanka, objaśnienie.
metoda aktywizująca: dyskusja dydaktyczna, zadaniowa, bezpośredniej celowości ruchu.
metoda odtwórcza: zadaniowo-ścisła
metoda obwodowo-stacyjna
metoda treningowa

M-2 wykład konwersatoryjny, prezentacja multimedialna

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)

S-1 ocena studenta na podstawie jego postępów, zaangażowania i aktywności na zajęciach a także umiejetności
ruchowych w zakresie wybranych dyscyplin sportowych ( sprawdzian, test).P

S-2 kolokwium, test z wiedzy o kulturze fizycznejP

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

Umiejętności

MS_1A_U01
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-1
C-3 S-1

T-A-1
M-1

MS_1A_A3_U01
posiada umiejętności ruchowe z zakresu wybranych form
aktywności fizycznej - potrafi poprawnie wykonywać elementy
techniczne z wybranych dyscyplin sportowych.

Kompetencje społeczne

MS_1A_K01
MS_1A_K05

P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-2
C-4

S-1
S-2

T-A-1
M-1
M-2

MS_1A_A3_K01
posiada umiejętność włączenia się w prozdrowotny styl życia.
Zna zależność między aktywnością ruchową a zdrowiem. Potrafi
dobrać aktywność fizyczną do stanu zdrowia, wieku, płci i ją
promować.

MS_1A_K03
MS_1A_K05

P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-2
C-3
C-4

S-1
S-2

T-A-1

M-1
M-2

MS_1A_A3_K02
Nabyte umiejętności ruchowe, techniczne i taktyczne potrafi
zastosować w poszczególnych dyscyplinach sportowych i
działalności turystyczno - rekreacyjnej. Potrafi pracować i
współdziałać w grupie według zasad "fair play" zarówno na
boisku jak i w życiu codziennym.

MS_1A_K01
MS_1A_K02

P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-4
C-5
C-6

S-1
S-2

T-A-1

M-1
M-2

MS_1A_A3_K03
Posiadając wiedzę w zakresie kultury fizycznej, historii sportu,
przepisów dysyplin sportowych, potrafi zorganizować i
współorganizować  imprezy sportowo - rekreacyjne i
turystyczne. Jest czynnym uczestnikiem życia sportowego  na
Uczelni oraz w swoim środowisku. Promuje społeczne i
kulturowe znaczenie sportu. Pielęgnuje własne upodobania z
zakresu kultury fizycznej.

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza

Umiejętności
MS_1A_A3_U01 2,0

3,0 student posiada podstawowe umiejętności techniczne z zakresu różnych dyscyplin sportowych. ćwiczenia wykonuje z
błedami technicznymi.

3,5
4,0
4,5
5,0

Inne kompetencje społeczne
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Inne kompetencje społeczne
MS_1A_A3_K01 2,0 - nie uczęszcza na zajęcia

3,0 - zna bardzo ogólnie podstawowe pojęcia i zagadnienia dotyczące promocji zdrowia
- nie potrafi swoich umiejętności zastosować w praktyce

3,5 - zna podstawowe pojęcia i zagadnienia dotyczące promocji zdrowia

4,0 - potrafi włączyć się w prozdrowotny styl życia
- potafi aktywność  fizyczną dobrać do stanu zdrowia

4,5
- aktywność ruchową potrafi zastosować odpowiednio do stanu zdrowia i wieku
- włącza się w propagowanie zdrowego stylu życia
- mobilizuje innych do postaw prozdrowotnych

5,0
- potrafi zastosować odpowiedni rodzaj aktywności ruchowej w zaleźności od potrzeb, wieku, płci , stanu zdrowia
- indywidualnie rozwija swoje uzdolnienia
- mobilizuje siebie i innych do działań prozdrowotnych

MS_1A_A3_K02 2,0 - nie uczęszcza na zajęcia

3,0
- przejawia braki w zakresie postawy społecznej
- ćwiczenia wykonuje z dużymi błędami technicznymi, wykazuje małe postępy w opanowaniu prostych elementów
technicznych.

3,5 - przejawia pewne braki w zakresie postawy społecznej i nie zawsze potrafi zintegrować się z grupą
- zna podstawowe pojęcia i zagadnienia dotyczące wybranych dyscyplin sportowych i różnych form aktywności

4,0
- potrafi współdziałać w grupie stosując zasadę fair play
- posiada dobrą sprawnośc fizyczną
- z małymi błędami opanował przepisy gier sportowych.

4,5

- potrafi pracować, współdziałać i rywalizować w grupie stosując zasadę fair play
- indywidualnie rozwija swoje zaiteresowania
- posiada wysoką sprawność fizyczną
- potrafi wybrać odpowiednią aktywnośc ruchową w zależności od potrzeb
- dobrze opanował technikę i założenia taktyczne oraz przepisy wybranych dyscyplin sportowych

5,0

- potrafi pracować, współdziałać i rywalizować w grupie stosując zasadę fair play
- indywidualnie rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia sportowe
- posiada bardzo wysoką sprawność motoryczną
-  bardzo dobrze opanował technikę, zna założenia taktyczne oraz przepisy dyscyplin sportowych
- posiada praktyczną umiejętność sędziowania wybranych dyscyplin sportowych

MS_1A_A3_K03
2,0

- nie uczęszcza na zajęcia
- ma lekceważący stosunek do przedmiotu
- nie posiada wiedzy  o kulturze fizycznej

3,0
- nie włącza się w życie sportowe Uczelni
- nie przejawia zainteresowania różnymi formami aktywności ruchowej
- posiada minimalny zasób pojęć i wiadomości dotyczących kultury fizycznej

3,5
- przejawia braki w postawie społecznej, stosunek do zajęć jest obojętny
- nie bierze udziału w życiu sportowym Uczelni, nie włącza się i nie pomaga w organizowaniu imprez
- nie potrafi samodzielnie zastosować wiedzy o kulturze fizycznej w praktyce

4,0
- sporadycznie bierze udział w życiu sportowym Uczelni,
- pomaga w organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych
- posiadane wiadomości z kultury fizycznej potrafi (przy pomocy nauczyciela) zastosować w praktyce

4,5

- włącza się w organizację imprez sportowo-rekreacyjnych
- jest aktywnym uczestnikiem życia sportowego Uczelni
- prowadzi higieniczny, zdrowy tryb życia
- rozwija swoje zainteresowania sportowe poza zajęciami programowymi
- posiada wiedzę z zkaresu kultury fizycznej i stosuje ją w praktycznym działaniu

5,0
- potrafi podejmować różnorodne działania sportowo-rekreacyjne na rzecz społeczności akademickiej
- indywidualnie rozwija własne zainteresowania i uzdolnienia sportowe
- propaguje, prowadzi zdrowy, sportowy tryb życia
- posiada dużą wiedzę z zakresu kultury fizycznej i umiejętnie  stosuje ją w praktycznym działaniu

Literatura uzupełniająca
1. S. Owczarek, Atlas ćwiczeń korekcyjnych, WSiP, Warszawa, 2005

2. R. Trześniowski, Gry i zabawy ruchowe, WSiP, Warszawa, 2005

3. J. Sobotta, Atlas anatomii człowieka, Urban i Partner, Wrocław, 1994

4. G. Gracz, Emocje przedstartowe oraz ich związek z aspiracjami sportowców, AWF Poznań, Poznań, 1980

5. Z.Stawczyk, Gry i zabawy lekkoatletyczne, AWF Poznań, Poznań, 1998

6. J. Mazurek, Gimnastyka podstawowa, WSiT, Warszawa, 1980

7. przekład J. Grabowski, J. Szopa, Eurofit =- europejski test sprawności fizycznej, AWF Kraków, Kraków, 1989

8. K. Zuchora, Podstawowy test sprawności fizycznej, 2010

9. J.Talaga, A-Z sprawności fizycznej, Warszawa, 1995

10. J Talaga, Sprawność fizyczna ogólna, Testy, Zysk i S-ka, Poznań, 2004

11. J.Bahrynowicz-Fic, Właściwiości ćwiczeń fizycznych, ich systemtyka i metodyka, PZWL, Warszawa, 1987

12. R Karpiński, Nauczanie pływania, AWF Katowice, Katowice, 1995

13. Woynarowska B., Edukacja zdrowotna, PWN, Warszawa, 2012
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ogólnoakademickiProfil

Moduł

Ochrona własności intelektualnejPrzedmiot

Specjalność

Katedra Klimatyzacji i Transportu ChłodniczegoJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

wykłady 1 5 0,0 1,00 zaliczenieW

Filin Sergiy (Sergiy.Filin@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Posiadanie ogólnej wiedzy w zakresie instytucji prawnych i funkcjonownaia organów

Cele modułu/przedmiotu
C-1 Znajomość pojęć i instytucji z zakresu ochrony własności intelektualnej, jej obrotu oraz w zakresie BHP

C-2 Umiejętność rozróżnienia i tworzenia podstawowych umów w zakresie ochrony i obrotu własnością intelektualną,
posługiwania się zasadami BHP na uczelni.

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-W-1 Prawa autorskie (osobiste i majątkowe). Zasady przenoszenia praw autorskich. 1

T-W-2 Własność przemysłowa, podstawowe pojęcia: rodzaje wynalazków, zgłoszenie patentowe, ochrona
wynalazków. 1

T-W-3 Bezpieczeństwo i higiena pracy. Organy nadzorujące i kontrolujące. Ogołne zasady BHP obowiązujące na
uczelni. 2

T-W-4 Zaliczenie 1

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
udział w zajęciach 5A-W-1

studiowanie literatury 10A-W-2

przygotowanie do zaliczenia 15A-W-3

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 wykład informacyjny

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 zaliczenie na ocenę w formie testu jednokrotnego wyboru oraz pytań otwartychP

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

MS_1A_W02 P6S_WG
P6S_WK P6S_WK C-1

C-2 S-1
T-W-1
T-W-2 M-1

MS_1A_A4_W01
Student powienien posiadać podstawową wiedzę w zakresie
pojęć ochrony własnosci intelektualnej oraz BHP.

T-W-3

Umiejętności

MS_1A_U01
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-1
C-2 S-1

T-W-1
T-W-2 M-1

MS_1A_A4_U01
student powinien umieć powiązać poznane instytucje i pojęcia z
ich praktycznym zastosowaniem, łącznie z umiejętnościa
opracowania podstawowych umów i dokumetnów, wniosków.

T-W-3

Kompetencje społeczne

Ochrona w�asnoci intelektualnej
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MS_1A_K01
MS_1A_K02

P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-1
C-2 S-1

T-W-1
T-W-2 M-1

MS_1A_A4_K01
student posiada komptencje samodzielnej oceny i weryfikacji
poznanych treści programowych.

T-W-3

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
MS_1A_A4_W01 2,0 nie opanował materiału w zakresie podstawowych pojęć

3,0 opanował podstawowe pojęcia ale nie umie ich zastosować

3,5 opanował podstawowe pojęcia ale ma trudności z ich stosowaniem

4,0 opanował podstawowe pojęcia i umiejętność ich zastosowania

4,5 opanował materiał i jego sprawne zastosowanie

5,0 opanował materiał na poziomie bardzo dobrym

Umiejętności
MS_1A_A4_U01 2,0 nie posiada wiedzy w zakresie treści przedmiotu

3,0 posiada podstawą wiedzę ale nie potrafi jej zastosować

3,5 posiada podstawowę wiedzę lecz ma trudności z jej stosowaniem

4,0 opanował materiał przedmiotu w stopniu dobrym

4,5 opanował materiał przedmiotu i umie go stosować

5,0 bardzo dobrze opanował materiał przedmiotu i umie go zastosować.

Inne kompetencje społeczne
MS_1A_A4_K01 2,0 nie posiada podstawowej wiedzy i nie potrafi jej zastosować

3,0 posiada podstawową wiedzę lecz ma problemy z jej zastosowaniem

3,5 posiada podstawową wiedzę i potrafi ją częściowo zastosować

4,0 posiada wiedzę na odpowiednim poziomie. Umie ją zastosować

4,5 posiada wiedzę adekwatną do treści programowych łącznie z jej zastosowaniem

5,0 opanował w całości materiał przedmiotu i jego zastosowanie

Literatura podstawowa
1. Janusz Barta, Ryszard Markiewicz, Prawa autorskie i prawa pokrewne, Wolters Kluwer LEX Polska, 2011

2. Prawo własności przemysłowej, CH Beck, 2012, Seria Twoje Prawo

Literatura uzupełniająca
1. Mariusz Załucki, Prawo własności intelektualnej Repetytorium, Difin, 2010
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ECTS

Mikrobiologia stosowana

stacjonarna

inżynier

WNOZIR/MS/S1/

2,0

zaliczenie polski

2,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk rolniczych

Dyscypliny naukowe technologia żywności i żywienia (100%)

ogólnoakademickiProfil

Moduł

Seminarium dyplomowePrzedmiot

Specjalność

Katedra Technologii MięsaJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

seminaria 6 15 2,0 1,00 zaliczenieS

Sobczak Małgorzata (Malgorzata.Sobczak@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Podstawowa znajomość systemu operacyjnego Windows

Cele modułu/przedmiotu

C-1 Zapoznanie studentów z wymogami stawianymi pracom dyplomowym, z poszukiwaniem, analizą i wykorzystaniem literatury

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-S-1 Wymogi stawiane pracom dyplomowym (układ pracy dyplomowej, wymogi merytoryczne, redakcyjne). 2

T-S-2 Poszukiwanie i analiza literatury z zakresu tematyki pracy dyplomowej 8

T-S-3 Zasady wykorzystywania materiałów źródłowych 2

T-S-4 Krytyczna analiza materiałów źródłowych 3

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
Uczestnictwo w seminarium 15A-S-1

Przygotowanie do zajęć 43A-S-2

Zaliczenie seminarium 2A-S-3

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Metoda podająca: wykład informacyjny

M-2 Metody aktywizujące: seminarium, metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 Ocena na podstawie aktywności w dyskusjach prowadzonych podczas zajęć seminaryjnychF

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza
MS_1A_W01
MS_1A_W02
MS_1A_W06
MS_1A_W07
MS_1A_W13

P6S_UK
P6S_WG
P6S_WK

P6S_WK C-1 S-1

T-S-1
T-S-2 M-1

M-2
MS_1A_A5_W01
Student zna wymogi stawiane pracom dyplomowym, ma wiedzę
o metodach poszukiwania i analizy materiałów źródłowych

T-S-3
T-S-4

Umiejętności

MS_1A_U01
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-1 S-1

T-S-1
T-S-2 M-1

M-2

MS_1A_A5_U01
Student potrafi poszukiwać i analizować literaturę z zakresu
tematyki pracy dyplomowej; potrafi wykorzystać i cytowć
materiały źródłowe; potrafi wykonać pracę dyplomową zgodnie z
wymaganiami

T-S-3
T-S-4

Seminarium dyplomowe
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Kompetencje społeczne

MS_1A_K01
MS_1A_K02
MS_1A_K03
MS_1A_K04

P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-1 S-1
T-S-1
T-S-2 M-1

M-2
MS_1A_A5_K01
Student ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni
technicznej. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

T-S-3
T-S-4

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
MS_1A_A5_W01 2,0

3,0 Student zna wymogi stawiane pracom dyplomowym, ma wiedzę o metodach poszukiwania i analizy materiałów źródłowych

3,5
4,0
4,5
5,0

Umiejętności
MS_1A_A5_U01 2,0

3,0 Student potrafi poszukiwać i analizować literaturę z zakresu tematyki pracy dyplomowej; potrafi wykorzystać i cytowć
materiały źródłowe; potrafi wykonać pracę dyplomową zgodnie z wymaganiami

3,5
4,0
4,5
5,0

Inne kompetencje społeczne
MS_1A_A5_K01 2,0

3,0 Student ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa
1. Kozłowski R., Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych z wykorzystaniem programu komputerowego i internetu, Warszawa, 2009
2. Honczarenko J., Zygmunt M., Poradnik dyplomanta. Zasady pisania prac dyplomowych, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki
Szczecińskiej
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ECTS

Mikrobiologia stosowana

stacjonarna

inżynier

WNOZIR/MS/S1/

2,0

zaliczenie

19

polski

2,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk rolniczych

Dyscypliny naukowe technologia żywności i żywienia (100%)

ogólnoakademickiProfil

Moduł

Elementy prawa w pracy laboratoryjnejPrzedmiot

Specjalność

Zakład Mikrobiologii i Biotechnologii StosowanejJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

ćwiczenia audytoryjne 2 15 1,0 0,50 zaliczenieA

wykłady 2 30 1,0 0,50 zaliczenieW

Sawicki Wojciech (Wojciech.Sawicki@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Student zna podstawowe pojęcia z zakresu wiedzy o państwie i prawie w zakresie nauczania w szkole sredniej.

Cele modułu/przedmiotu
C-1 Poznanie ogólnych wiadomości o prawie.

C-2 Poznanie elementarnej wiedzy z zakresu prawa pracy.

C-3 Poznanie baz aktów prawnych oraz umiejętności ich wyszukiwania.

C-4 Poznanie uwarunkowań prawnych działalnosci laboratoriów badawczych i diagnostycznych.

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-A-1 Funkcjonowanie Laboratorium Diagnostycznego w świetle ustawy o działalności leczniczej i ustawy o
swobodzie działalności gospodarcze 3

T-A-2 Problem odpowiedzialności karnej i zawodowej diagnosty laboratoryjnego. 2

T-A-3 Rola i zadania laboratoriów badawczo-diagnostycznych 2

T-A-4 Krajowe instytucje nadzoru - badania laboratoryjne (z wył. lab. med.) 2

T-A-5 Podstawy prawne nadzoru sanitarno-epidemiologicznego 3

T-A-6 Podstawy prawne urzędowej kontroli żywności i jakości wód 3

T-W-1 Bazy aktów prawnych: wyszukiwanie i poruszanie się po aktach prawnych zarówno prawodawstwa
polskiego jak i unijnego. 5

T-W-2
Pojęcie prawa, w tym: cechy prawa, gałęzie prawa, relacje: Państwo - Prawo, rodzaje norm i przepisów
prawa, pojęcie stosunku prawnego, budowa aktu normatywnego, hierarchia aktów prawnych,
stanowienie, przestrzeganie i stosowanie prawa

15

T-W-3
Elementy prawa pracy: przedsiębioraca i poracownik, wzajemne relacje, zasady traktowania
pracowników, obowiązki pracownika, odpowiedzialność materialna pracowników wobec przedsiębiorcy,
obowiązki przedsiębiorcy wynikające ze stosunku pracy, organizacja i porządek w procesie pracy.
Podstawowe założenia kodeksowe BHP. Obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie BHP.

10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
uczestnictwo w zajęciach 15A-A-1

Przygotowanie prezentacji i omówienie zagadnień 15A-A-2

uczestnictwo w zajęciach 30A-W-1

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Wykład z prezentacją multimedialną.

M-2 Prezentacje i prace studentów.

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)

Elementy prawa w pracy laboratoryjnej
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Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 Kolokwium pisemne obejmujące zaprezentowane treści wykładowe sprawdzające efekty kształcenia.P

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

MS_1A_W02 P6S_WG
P6S_WK P6S_WK

C-1
C-2
C-3
C-4

S-1

T-A-1
T-A-2
T-A-3 M-1

M-2

MS_1A_A6-1_W01
Student potrafi określić prawne podstawy życia społecznego i
gospodarczego, potrafi określić źródła prawa, ich hierarchię
potrafi rozróżnicać formy oranizacyjne podmiotów prawa, ich
relacje zewnętrzne i wewnętrzne, ma świadomość istnienia
różnych gałęzi prawa.

T-A-5
T-A-6

Umiejętności

MS_1A_U01
MS_1A_U10

P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW
C-2
C-3
C-4

S-1

T-A-1
T-A-2
T-A-3 M-1

M-2

MS_1A_A6-1_U01
Student nabywa umiejętności wyszukiwania przepisów
regulujących zdarzenie prawne n. umowę o pracę, umowę
najmu, umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, umowę
spółki cywilnej, potrafi znaleźć pomoc prawną.

T-A-5
T-A-6

Kompetencje społeczne

MS_1A_K01
MS_1A_K03
MS_1A_K05

P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-2
C-3
C-4

S-1

T-A-1
T-A-2 M-1

M-2

MS_1A_A6-1_K01
Student jest władny do kwalifikowania zdarzeń prawnych i
świadmość potrzeby bieżącego zapoznawania się z przepisami
regulującymi daną dziedzinę z uwagi na prawne skutki zdarzeń i
zmian przepisów prawnych

T-A-5
T-A-6

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
MS_1A_A6-1_W01 2,0 Student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu prawa.

3,0 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu prawa w stopniu dostatecznym.

3,5 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu prawa w stopniu większym niż dostateczny.

4,0 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu prawa w stopniu dobrym.

4,5 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu prawa w stopniu większym niż dobry.

5,0 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu prawa w stopniu bardzo dobrym.

Umiejętności
MS_1A_A6-1_U01 2,0 Brak wiedzy o strukturze prawa i umiejętności posługiwania się aktami prawnymi.

3,0 Opanowanie podstawowych wiadomości o prawie.

3,5 Opanowanie podstawowych wiadomości o prawie, zrozumienie problemów, ale brak samodzielnosci w ich rozwiązaniu.

4,0 Dobra znajomość teoretyczna przedmiotu wraz ze znajomością rozwiązań omawianych na zajęciach.

4,5 Opanowanie umiejętności na poziomie wychodzącym ponad ocenę dobrą, ale brak zdolności prezentacji prostego
rozwiązania.

5,0 Biegła znajomość uwarunowań prawnych objętych przedmiotem zajęć, w tym, trafność kwalifikacji prawnej zdarzeń
wywołujących skutki z jednoczesną zdolnością prezentacji rozwiązania.

Inne kompetencje społeczne
MS_1A_A6-1_K01 2,0 Student nie potrafi kwalifikować zdarzeń prawnych, co wynika z nieznajomosci podstawych zasad prawnych.

3,0 Student poprawnie definiuje zdarzenia prawne.

3,5 Student świadomie i porawnie definiuje zdarzenia prawne, stara się zanleźć rozwiazanie.

4,0 Student nie tylko poprawnie kwalifikuje zdarzenia prawne, dokonując ich analizy ale również potrafi prowadzić dyskusję o
przypadku prawnym.

4,5 Student  poprawnie kwalifikuje zdarzenia prawne, dokonując ich analizy, potrafi prowadzić dyskusję o przypadku prawnym.
Umie znaleźć pomoc prawną w rozwiązaniu problemu.

5,0 Student szybko, trafnie i rzeczowo kwalifikuje zdarzenie prawne, proponując przy tym proste rozwiązanie. Na bierząco śledzi
zmiany w prawie umiejąć je dostosować do specyfiki swojej pracy.

Literatura podstawowa
1. Maciej Nowak, Podstawy prawa w Polsce. Prawo dla nieprawników, CeDeWu.pl, Warszawa, 2009, 1, ISBN: 9788375561883

Literatura uzupełniająca
1. Anna Huk-Augustynowicz, Anna Widarska, Podstawy prawa dla diagnostów laboratoryjnych, OINPHARMA, Warszawa, 2009, 1, ISBN:
9788361364047
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ECTS

Mikrobiologia stosowana

stacjonarna

inżynier

WNOZIR/MS/S1/

2,0

zaliczenie

19

polski

2,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk rolniczych

Dyscypliny naukowe technologia żywności i żywienia (100%)

ogólnoakademickiProfil

Moduł

Podstawy zarządzaniaPrzedmiot

Specjalność

Zakład Gospodarki Rybackiej i Ochrony WódJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

ćwiczenia audytoryjne 2 15 1,0 0,50 zaliczenieA

wykłady 2 30 1,0 0,50 zaliczenieW

Wawrzyniak Wawrzyniec (Wawrzyniec.Wawrzyniak@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Brocki Wojciech (Wojciech.Brocki@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Niezbędna jest podstawowa wiedza z zakresu makroekonomii i mikroekonomii

Cele modułu/przedmiotu
C-1 Zrozumienie roli kierownika i źródeł jego władzy w przedsiębiorstwie

C-2 Zrozumienie wpływu otoczenia na działaność przedsiębiorstwa

C-3 Poznanie funkcji kierowniczych pełnionych przez menedżerów

C-4 Ukształtowanie podejmowania decyzji i komunikowania w przedsiębiorstwie

C-5 Zapoznanie studentów z rolą etyki w zarządzaniu i działaności przedsiębiorstwa

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-A-1 Zarządzanie, role i kompetencje kierownicze 2

T-A-2 Zarządzanie relacjami z otoczeniem 3

T-A-3 Władza w organizacji a przywództwo 2

T-A-4 Funkcje kierownicze 2

T-A-5 Podejmowanie decyzji w organizacji 2

T-A-6 Komunikacja w zarządzaniu 2

T-A-7 Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu 2

T-W-1 Definicje i pojęcie zarządzania 5

T-W-2 Zarządzanie współczesne 5

T-W-3 Zarządzanie przedsiębiorstwami gospodarki żywnościowej 5

T-W-4 Struktury organizacyjne w przedsiębiorstwe 5

T-W-5 Zarządzanie przyszłości 5

T-W-6 Zarządzanie kryzysowe 5

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
Uczestnictwo w zajęciach 15A-A-1

Przygotowanie do kolokwium 15A-A-2

uczestnictwo w zajęciach 30A-W-1

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Wykład informacyjny z prezentacją multimedialną

M-2 Wykład konwersatoryjny

Podstawy zarzdzania
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Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-3 Metoda przypadków

M-4 Ćwiczenia przedmiotowe

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 Zaliczenie zadań wykonywanych podczas audytoriówF

S-2 Prezentacja wykonanego zadania domowego z zakresu zarządzaniaF

S-3 Sprawdzenie wiadomości zdobytych na wcześniejszych zajęciachF

S-4 Ocena z eseju na temat zagadnienia związnego z zarządzaniem organizacjaF

S-5 Kolokwium z treści programowych dotyczących ćwiczeń audytoryjnych w formie testu i zadań problemowychP

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

MS_1A_W02 P6S_WG
P6S_WK P6S_WK C-3

C-4

S-1
S-3
S-4
S-5

T-A-5
M-1
M-4

MS_1A_A6-2_W01
Student potrafi scharakteryzować rodzaje decyzji kierowniczych
oraz podstawowe metody ich podejmowania w organizacji

MS_1A_W02 P6S_WG
P6S_WK P6S_WK C-3

S-3
S-4
S-5

T-A-1
T-A-3 M-1

M-2

MS_1A_A6-2_W03
W wyniku przeprowadzonych zajęć student objaśnia istotę
funkcji kierowniczych i dokonuje ich wewnętrznej
charakterystyki oraz poznaje żródła władzy w przedsiębiorstwie

T-A-4

MS_1A_W02 P6S_WG
P6S_WK P6S_WK C-4

C-5
S-1
S-3
S-5

T-A-2
T-A-4 M-1

M-2
M-4

MS_1A_A6-2_W04
W wyniku przeprowadzonych zajęć student tłumaczy
środowiskowy kontekst zarządzania i identyfikuje obszary i
elementy otoczenia organizacji

T-A-7

Umiejętności

MS_1A_U01
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-3
C-4

S-1
S-2

T-A-4
T-A-5 M-3

M-4
MS_1A_A6-2_U02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi stosować
wybrane metody podejmowania decyzji i komunikacji

T-A-6

MS_1A_U01
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-2
C-5

S-1
S-2

T-A-2 M-2
M-3
M-4

MS_1A_A6-2_U03
W wyniku przeprowadzonych zajęć student analizuje otoczenie,
uwzględniając etyczny, globalny i kulturowy asekt zarządzania.

T-A-7

Kompetencje społeczne

MS_1A_K02
MS_1A_K04

P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-1
C-4
C-5

S-1
S-2

T-A-2
T-A-3
T-A-4

M-3
M-4

MS_1A_A6-2_K02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student jest chętny do
podejmowania decyzji w grupie, wyrażania ocen z
uwzględnieniem zasad etyki zarządzania

T-A-5
T-A-7

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
MS_1A_A6-2_W01 2,0

3,0 Powierzchowna znajomosc pełnego materiału przedstawionego na zajeciach

3,5
4,0
4,5
5,0

MS_1A_A6-2_W03 2,0
3,0 Student potrafi objaśnić istotę funkcji kierowniczych i wskazuje na podstawowe elementy w obszarze każdej z nich oraz zna

źródła włądzy w organizacji
3,5
4,0
4,5
5,0

MS_1A_A6-2_W04 2,0
3,0 Student zna i charakteryzuje różne obszary otoczenia organizacji.

3,5
4,0
4,5
5,0
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Umiejętności
MS_1A_A6-2_U02 2,0

3,0 Student stosuje poprawnie poznane metody podejmowania decyzji i komunikowania

3,5
4,0
4,5
5,0

MS_1A_A6-2_U03 2,0
3,0 Student stosuje podstawowe metody analizy otoczenia organizacji.

3,5
4,0
4,5
5,0

Inne kompetencje społeczne
MS_1A_A6-2_K02 2,0

3,0 Student uczestniczy w podejmowaniu decyzji w grupie, ocenia wybrane propozycje zwłaszcza nieetyczne

3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa
1. Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2005

2. Zakrzewska - Bielawska A. (red), Podstawy zarządzania, Wolters Kluwer POlska Sp. z o.o., Warszawa, 2012

3. Koźmiński A.K., Jemielniak D., Zarządzanie od podstaw, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2008

4. Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa, 2008

Literatura uzupełniająca
1. Drucker P., Zarządzanie XXI wieku - wyzwania, Wydawnictwo MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa, 2009

2. Robbins Stephen P., DeCenzo David A., Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa, 2002
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ECTS

Mikrobiologia stosowana

stacjonarna

inżynier

WNOZIR/MS/S1/

15,0

zaliczenie polski

15,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk rolniczych

Dyscypliny naukowe technologia żywności i żywienia (100%)

ogólnoakademickiProfil

Moduł

Przygotowanie pracy dyplomowejPrzedmiot

Specjalność

Katedra Technologii MięsaJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

praca dyplomowa 7 0 15,0 1,00 zaliczeniePD

Sobczak Małgorzata (Malgorzata.Sobczak@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Posiadanie wiedzy z przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych

Cele modułu/przedmiotu

C-1 Ukształtowanie umiejętności rozwiązywania konkretnego zadania narzuconego w temacie pracy dyplomowej, właściwego
wykorzystania literatury, opracowania  pracy w postaci wydruku

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-PD-1
Student realizuje wybrany projekt i przygotowuje jego opis w formie pracy dyplomowej. Przedstawia opis
projektu (w wymaganej liczbie egzemplarzy) w formie  oprawionego maszynopisu oraz na nośnikach
elektronicznych (płyty CD lub DVD)

0

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
Konsultacje z opiekunem pracy 7A-PD-1

Poszukiwanie źródeł literaturowych 280A-PD-2

Tłumaczenie tekstów obcojęzycznych 30A-PD-3

Redakcja pracy 130A-PD-4

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Metoda aktywizująca: seminarium, dyskusja

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 Ocena pracy dyplomowej poparta recenzjami promotora i recenzentaF

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza
MS_1A_W01
MS_1A_W02
MS_1A_W03
MS_1A_W04
MS_1A_W05
MS_1A_W06
MS_1A_W07
MS_1A_W08
MS_1A_W09
MS_1A_W10
MS_1A_W11
MS_1A_W12
MS_1A_W13
MS_1A_W14

P6S_UK
P6S_WG
P6S_WK

P6S_WG
P6S_WK C-1 S-1

T-PD-1

M-1
MS_1A_A7_W01
Student ma wiedzę niezbędną do rozwiązywania prostych zadań
inżynierskich

Umiejętności

Przygotowanie pracy dyplomowej
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MS_1A_U01
MS_1A_U07

P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-1 S-1

T-PD-1

M-1

MS_1A_A7_U01
Student posiada umiejętność wyszukiwania, analizy i
wykorzystywania informacji potrzebnych do realizacji tematu
pracy dyplomowej; potrafi analizować i interpretować informacje
oraz uzasadniać swoje opinie. Potrafi zastosować podstawowe
technologie informatyczne do realizacji pracy dyplomowej;
potrafi przygotować tekst pracy dyplomowej

Kompetencje społeczne

MS_1A_K01
MS_1A_K02
MS_1A_K04
MS_1A_K05

P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-1 S-1

T-PD-1

M-1

MS_1A_A7_K01
Student ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności. Rozumie
potrzebę ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia oraz
potrafi działać w sposób przedsiębiorczy. Wyznacza kierunki
własnego rozwoju i kształcenia

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
MS_1A_A7_W01 2,0

3,0 Ma wiedzę niezbędną do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich

3,5
4,0
4,5
5,0

Umiejętności
MS_1A_A7_U01 2,0

3,0
Student posiada umiejętność wyszukiwania, analizy i wykorzystywania informacji potrzebnych do realizacji tematu pracy
dyplomowej; potrafi analizować i interpretować informacje oraz uzasadniać swoje opinie. Potrafi zastosować podstawowe
technologie informatyczne do realizacji pracy dyplomowej; potrafi przygotować tekst pracy dyplomowej

3,5
4,0
4,5
5,0

Inne kompetencje społeczne
MS_1A_A7_K01 2,0

3,0 Student ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia oraz
potrafi działać w sposób przedsiębiorczy. Wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa
1. Kozłowski R., Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych z wykorzystaniem programu komputerowego i internetu, Warszawa, 2009
2. Honczarenko J., Zygmunt M., Poradnik dyplomanta. Zasady pisania prac dyplomowych, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki
Szczecińskiej
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ECTS

Mikrobiologia stosowana

stacjonarna

inżynier

WNOZIR/MS/S1/

2,0

zaliczenie polski

2,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk rolniczych

Dyscypliny naukowe technologia żywności i żywienia (100%)

ogólnoakademickiProfil

Moduł

Ekonomia z elementami prawaPrzedmiot

Specjalność

Zakład Gospodarki Rybackiej i Ochrony WódJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

wykłady 2 30 2,0 1,00 zaliczenieW

Wawrzyniak Wawrzyniec (Wawrzyniec.Wawrzyniak@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Brocki Wojciech (Wojciech.Brocki@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne

W-1 Wiadomości wyniesione ze szkoły średniej w zakresie matematyki i wiedzy o społeczeństwie. Znajomość lokalnego i
krajowego rynku.

Cele modułu/przedmiotu

C-1
Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalajacych na rozumienie kategorii ekonomicznych, opis i
interpretację zjawisk ekonomicznych, rozumienie znaczenia procesów gospodarczych, wykorzystania podstawowych
narzędzi ekonomicznych do opisu realnych problemów gospodarczych. Ponadto zaznajomienie studentów z elementami
prawa.

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-W-1 Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii. 2

T-W-2 Rynek i gospodarka rynkowa. 2

T-W-3 Modele gospodarki (wolna konkurencja, monopol, oligopol). 4

T-W-4 Mechanizmy funkcjonowania gospodarki w skali makro i mikroekonomicznej. 2

T-W-5 Polityka gospodarcza państwa.  Podstawowe typy polityki makroekonomicznej. 2

T-W-6 Wzrost gospodarczy. 2

T-W-7 Bezrobocie i jego rodzaje. 4

T-W-8 Formy organizacyjno -prawne przedsiebiporstw. 4

T-W-9 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 2

T-W-10 Gałęzie prawa i ich charakterystyka. 4

T-W-11 Zaliczenie wykładów. 2

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
Udział w zajeciach 30A-W-1

Przygotowanie do zajeć 15A-W-2

Samodzielna praca studenta 15A-W-3

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Wykład problemowy

M-2 Film

M-3 Praca w grupach

M-4 Dyskusja

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 Ocena aktywności na zajęciachF

S-2 Prace domoweF

Ekonomia z elementami prawa
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Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-3 ZaliczenieF

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza
MS_1A_W05
MS_1A_W10
MS_1A_W12

P6S_WG
P6S_WK P6S_WG C-1 S-3

T-W-3
T-W-7 M-1MS_1A_A8_W01

powinien definiować marketing
T-W-8
T-W-10

Umiejętności

MS_1A_U01
MS_1A_U04
MS_1A_U09

P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-1 S-3
T-W-1
T-W-2
T-W-3

M-1
M-3

MS_1A_A8_U01
powinien postrzegać narzędzia marketingu jako źródło
potencjanych sukcesów firmy

T-W-6
T-W-8
T-W-11

Kompetencje społeczne

MS_1A_K01
MS_1A_K03

P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-1 S-3

T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-5
T-W-6

M-1
MS_1A_A8_K01
winien rozumieć rolę dobrze zorganizowanego marketingu w
działalnosci gospodarczej podmiotów

T-W-7
T-W-8
T-W-9
T-W-11

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
MS_1A_A8_W01 2,0

3,0 Umie definiować marketing

3,5
4,0
4,5
5,0

Umiejętności
MS_1A_A8_U01 2,0

3,0 Postrzega narzędzia marketingu jako źródło potencjalnych sukcesów firmy

3,5
4,0
4,5
5,0

Inne kompetencje społeczne
MS_1A_A8_K01 2,0

3,0 Rozumie rolę dobrze zorganizowanego marketingu w działalności gospodraczej podmiotów

3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa
1. Milewski R. (red.), Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa, 2013

3. Kufel J., Siuda W., Prawo gospodarcze, Scriptus, Poznań, 2008

4. Begg, D. Fisher S., Dornbush R., Ekonomia, PWN, Warszawa, 2009

Literatura uzupełniająca
2. Worobjow L., Teoria i praktyka zarządzania, Politechnika Koszalińska, Koszalin, 2011



[ logo uczelni ]

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

ECTS

Mikrobiologia stosowana

stacjonarna

inżynier

WNOZIR/MS/S1/

4,0

egzamin polski

4,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk rolniczych

Dyscypliny naukowe technologia żywności i żywienia (100%)

ogólnoakademickiProfil

Moduł

MatematykaPrzedmiot

Specjalność

Studium MatematykiJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

ćwiczenia audytoryjne 1 30 2,0 0,50 zaliczenieA

wykłady 1 30 2,0 0,50 egzaminW

Ewert-Krzemieniewski Stanisław (Stanislaw.Ewert-Krzemieniewski@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Znajomość matematyki w zakresie matury na poziomie podstawowym.

Cele modułu/przedmiotu

C-1
Zdobycie przez studenta wiedzy i umiejętności w zakresie omawianych treści programowych, niezbędnych do dalszego
kształcenia na kierunkach technologicznych oraz do korzystania z metod matematycznych do opisu procesów fizyko-
chemicznych.

C-2 Uswiadomienie przez studenta konieczności ciągłego zwiększania wiedzy i umiejętności.

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-A-1 Rozwiązywanie zadań i problemów matematycznych z zakresu treści programowych omawianych na
wykładach. 30

T-W-1 Macierze i wyznaczniki. Działania na macierzach. Własności wyznaczników. 3

T-W-2 Układy równań liniowych.Twierdzenie Cramera. Twierdzenie Kroneckera-Capellego. Metoda eliminacji
Gaussa. Rozwiązywanie równań macierzowych. 3

T-W-3
Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej. Ciągi liczbowe. Granica ciągu liczbowego. Granica
funkcji. Ciągłość funkcji. Pochodna funkcji i jej interpretacja. Różniczka funkcji. Reguła de l'Hospitala.
Twierdzenie Lagrange'a. Badanie przebiegu zmienności funkcji.

8

T-W-4 Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej. Całka nieoznaczona. Podstawowe metody całkowania. Całka
oznaczona i jej zastosowanie. 8

T-W-5 Równania różniczkowe: równania o zmiennych rozdzielonych, równania jednorodne i równania liniowe. 4

T-W-6 Funkcje dwóch zmiennych. Pochodne cząstkowe. Różniczka zupełna. Ekstrema funkcji dwóch
zmiennych. 4

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
Udział w ćwiczeniach. 30A-A-1

Samodzielne rozwiązywanie zadań domowych. 10A-A-2

Przygotowanie do ćwiczeń. 10A-A-3

Przygotowanie do prac pisemnych. 10A-A-4

Udział w wykładach. 20A-W-1

Samodzielna analiza tematyki wykładów - korzystanie z literatury. 3A-W-2

Konsultacje. 30A-W-3

Przygotowanie do egzaminu. 4A-W-4

Egzamin. 3A-W-5

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Wykład informacyjno-problemowy.

Matematyka


[ logo uczelni ]

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-2 Cwiczenia audytoryjne, dyskusje problemowe.

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 Egzamin pisemny z części teoretycznej (wykład) i z części praktycznej (ćwiczenia audytoryjne).P

S-2 Dwa sprawdziany pisemne podsumowujace wiedzę w okresie 1 semestru.P

S-3 Aktywność studenta na ćwiczeniach.F

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

MS_1A_W01 P6S_WG C-1
C-2

S-1
S-2
S-3

T-A-1
T-W-1
T-W-2
T-W-3

M-2
MS_1A_B1_W01
Student zna podstawowe definicje i twierdzenia omawiane w
ramach przedmiotu

T-W-4
T-W-5
T-W-6

Umiejętności

MS_1A_U02
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-2 S-1
T-A-1
T-W-1
T-W-2
T-W-3

M-2
MS_1A_B1_U01
Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę oraz znalezione w
literaturze informacje do rozwiązywania zadań i problemów
matematycznych

T-W-4
T-W-5
T-W-6

Kompetencje społeczne

MS_1A_K01
P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-2 S-2
T-A-1
T-W-1
T-W-2
T-W-3

M-2
MS_1A_B1_K01
student zna ograniczenia swojej wiedzy, rozumie potrzebę
dalszego kształcenia oraz systematycznej pracy

T-W-4
T-W-5
T-W-6

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
MS_1A_B1_W01 2,0 Nie spełnia wymagań na ocenę 3,0

3,0 Potrafi podać treść kilku wybranych definicji i twierdzeń, omówionych w trakcie wykładu

3,5 Potrafi podać treść większości definicji i twierdzeń podanych na wykładzie

4,0 Potrafi podać treść większości definicji i twierdzeń podanych na wykładzie i niektóre z nich zilustrować przykładami

4,5 Potrafi podać treść większości definicji i twierdzeń omówionych na wykładzie, a ponadto wyciągnąć z nich wnioski przy
niewielkiej pomocy prowadzącego

5,0 Potrafi podać treść wszystkich definicji i twierdzeń podanych na wykładzie, a ponadto wyciągnąć z nich wnioski

Umiejętności
MS_1A_B1_U01 2,0 Nie spelnia wymagań na ocenę 3,0

3,0 Potrafi rozwiązać większość podstawowych zadań, analogicznych do zadań omówionych na ćwiczeniach

3,5 Potrafi rozwiązać większość podstawowych zadań, podobnych do zadań omówionych na ćwiczeniach oraz podać opis tych
rozwiązań, odnoszących się do twierdzeń z wykładu

4,0 Potrafi rozwiązać większość zadań, podobnych do zadań omówionych na ćwiczeniach oraz wyciagnąć samodzielne wnioski z
twierdzeń podanych na wykładzie

4,5 Potrafi rozwiązać nie tylko zadania podobne do zadań rozwiązywanych na ćwiczeniach, przy niewielkiej pomocy
prowadzącego

5,0 Potrafi rozwiązać nie tylko zadania podobne do zadań rozwiązywanych na cwiczeniach, bez pomocy prowadzącego

Inne kompetencje społeczne
MS_1A_B1_K01 2,0 Nie spełnia wymagań na ocenę 3,0

3,0 Dość regularnie przygotowuje się do ćwiczeń, uczestniczy w więszości wykładów, uzupełnia na bieżąco braki swojej wiedzy

3,5 Dość regularnie przygotowuje się do ćwiczeń, uczestniczy w większości wykladów, uzupelnia braki swojej wiedzy, w trakcie
ćwiczeń jest umiarkowanie aktywny

4,0 Regularnie przygotowuje się do ćwiczeń, uczestniczy w większości wykladów, w trakcie ćwiczeń jest aktywny i otwarty na
sugestie prowadzącego

4,5 Regularnie przygotowuje się do ćwiczeń, uczestnicay w większości wykładów, w trakcie ćwiczeń jest bardzo aktywny i
otwarty na sugestie prowadzącego

5,0 Regularnie przygotowuje się do ćwiczeń, uczestniczy we wszystkich wykładach, jest bardzo aktywny na cwiczeniach i
samodzielnie podejmuje próby rozwiązywania zadań

Literatura podstawowa
1. W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach, cz. I i cz. II, PWN, Warszawa, 1993

2. W. Stankiewicz, J. Wojtowicz, Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych, PWN, Warszawa, 1997

3. T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra liniowa 1, Oficyna wydawnicza GiS, Wrocław, 2007

Literatura uzupełniająca
1. W. Grabowski, Analiza matematyczna. Powtórzenie, ćwiczenia i zbiór zadań, WNT, Warszawa, 1997

2. G.N. Berman, Zbiór zadań z analizy matematycznej, Pracownia komputerowa Jacka Skalmierskiego, Gliwice, 1999

3. W. Pasewicz, Matematyka dla studentów Akademii Rolniczych, AR, Szczecin, 2006
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ECTS

Mikrobiologia stosowana

stacjonarna

inżynier

WNOZIR/MS/S1/

5,0

egzamin polski

5,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk rolniczych

Dyscypliny naukowe technologia żywności i żywienia (100%)

ogólnoakademickiProfil

Moduł

Chemia nieorganicznaPrzedmiot

Specjalność

Zakład Sozologii WódJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

laboratoria 1 30 2,0 0,50 zaliczenieL

wykłady 1 30 3,0 0,50 egzaminW

Nędzarek Arkadiusz (Arkadiusz.Nedzarek@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny
Bonisławska Małgorzata (Malgorzata.Bonislawska@zut.edu.pl), Nędzarek Arkadiusz
(Arkadiusz.Nedzarek@zut.edu.pl), Rybczyk Agnieszka (Agnieszka.Rybczyk@zut.edu.pl), Tórz
Agnieszka (Agnieszka.Torz@zut.edu.pl)

Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Posiadanie wiedzy z chemii ogólnej i nieorganicznej, matematyki oraz fizyki - zakres szkoły średniej

Cele modułu/przedmiotu

C-1
Opanowanie przez studenta kluczowych pojęć z zakresu podstawowych i szczególowych praw chemicznych. Poszerzenie
wiedzy z zakresu budowy atomu i cząsteczek oraz reakcji chemicznych. Poznanie podstawowych właściwości fizyko-
chemicznych wybranych pierwiastków chemicznych. Opanowanie umiejętności przeprowadzenia analiz i obliczeń
chemicznych.

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-L-1
BHP w laboratorium chemicznym. Aparatura, sprzęt laboratoryjny,  szkło - rodzaje i zasady
prawidłowego użytkowania. Przedstawianie tematyki ćwiczeń laboratoryjnych i warunków uzyskania
zaliczenia. Podział na grupy laboratoryjne - podanie harmonogramu ćwiczeń

2

T-L-2 Preparatyka chemiczna - otrzymywanie siarczanu (VI) amonu i glinu czyli ałunu. Obliczanie: wydajności
procesu i składu procentowego związków chemicznych. 4

T-L-3

Analiza miareczkowa (objętościowa) - alkacymetria:
1) acydymetra - nastawianie miana kwasu solnego za pomocą mianowanego rozwtoru wodorotlenku
sodu;
2) alkalimetria - nastawianie miana wodorotlenku sodu za pomocą mianowanego roztworu kwasu
solnego

4

T-L-4 Reakcje hydrolizy - wpływ mocy kwasów, temperatury i stężenia jonów wodorowych i wodorotlenowych
na hydrolizę wybranych soli. Zapis reakcji chemicznych 4

T-L-5 Chemia roztworów wodnych - stężenia procentowe, molowe - przygotowanie roztworów o określonym
stężeniu, pomiar gestości, przeliczanie stężeń 4

T-L-6 Procesy utleniania i redukcji - badanie właściwości redukujących i utleniających wybranych zwiazków
chemicznych, zapis reakcji chemicznych 4

T-L-7
Analiza ilościowa, metody objętościowe:
1) manganometryczne oznaczanie zawartości jonów żelaza Fe (II) w badanym roztworze;
2) jodometryczne oznaczanie zawartości jonów miedzi Cu (II) w badanym roztworze

4

T-L-8 Analiza jakościowa - wykrywanie pojedynczych kationów i anionów. Reakcje charakterystyczne
wykrytych jonów 4

T-W-1 Jednostki układu SI. Nazewnictwo związków nieorganicznych. Podział substancji. Podstawowe prawa
chemiczne. 3

T-W-2 Budowa materii - cząstki elementarne. Przemiany jądrowe. Elektronowa struktura atomu (liczby
kwantowe, rozpisywanie orbitali atomowych) 3

T-W-3 Prawidłowości w układzie okresowym pierwiastków. Budowa cząsteczki. Rozpisywanie orbitali
molekularnych. Rodzaje wiązań chemicznych. 3

T-W-4 Stany skupienia materii. Prawa gazowe. Ciecze i roztwory. Równowago fazowe. Rguła faz Gibsa.
Równowagi chemiczne. Prawo działania mas. 3

T-W-5 Roztwory. Rozpuszczalność i solwatacja. Prawo Raoulta. Ekstrakcja i prawo podziału Nernsta. Osmoza i
ciśnienie osmotyczne. Dyfuzja. 3

Chemia nieorganiczna
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Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-W-6 Związki nieorganiczne - tlenki, wodorotlenki, kwasy, sole. Teorie kwasów i zasad wg. Arrheniusa,
Bronstedta i Lewisa. 3

T-W-7 Hydroliza  i roztwory buforowe. Równowagi jonowe. Dysocjacja elektrolityczna (stała i stopień
dysocjacji). Podział elektrolitów. pH roztwórów kwasów i zasad. 3

T-W-8 Rozpuszczalność i iloczyn rozpuszczalności. Kinetyka reakcji chemicznych. Reakcje katalityczne. Związki
kompleksowe. Koloidy i proces koagulacji. 3

T-W-9 Wodór i tlen - właściwości fizyczne i chemiczne, metody otrzymywania, zastosowanie. Wybrane
zagadnienia dotyczące litowców i borowców. 3

T-W-10 Wybrane zagadnienia chemii pierwiastków pozostałych grup układu okresowego pierwiastków. 3

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
Uczestnictwo w zajęciach 30A-L-1

Przygotowanie się do wejściówek 7A-L-2

Przygotowanie się do kolokwium 10A-L-3

Opracowanie sprawozdania z zajęć laboratoryjnych 9A-L-4

Studiowanie wskazanej literatury 3A-L-5

Godziny kontaktowe z nauczycielem - konsultacje 2A-L-6

Uczestnictwo w zajęciach 30A-W-1

Udział w konsultacjach 10A-W-2

Studiowanie literatury przedmiotu 15A-W-3

Samodzielne opracowywanie zadanych zagadnień 10A-W-4

Utrwalanie i uzupełnianie wiadomości z tematyki bieżących wykładów 10A-W-5

Przygotowanie do egzaminu pisemnego z wykładów 15A-W-6

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Metody podające: wykład informacyjny z elementami pogadanki z użyciem projektora multimedialnego

M-2 Metody praktyczne: ćwiczenia laboratoryjne

M-3 Metody podające: objaśnienie, opis

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 Końcowy egzamin pisemny z części wykładowejP

S-2 Ocena za wejściówki, za sprawozdania z przebiegu ćwiczeń laboratoryjnychF

S-3 Ocena za kolokwium z ćwiczeń laboratoryjnychP

S-4 Obserwacja zachowania w grupie i ocena ciągła przestrzegania obowiązujących zasad pracy w laboratoriumF

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

MS_1A_W01 P6S_WG C-1
S-1
S-2
S-3

T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5 M-1

M-2

MS_1A_B2_W01
Student zna podstawową nomenklaturę związków
nieorganicznych, zna prawa chemiczne, budowę atomu i
strukturę układu okresowego pierwiastków. Posiada wiedzę
dotyczącą  podstawowych typów wiązań  chemicznych.
Klasyfikuje i rozróżnia typy reakcji chemicznych oraz wyjaśnia
podstawy ich mechanizmu. Zna teorie kwasów i zasad oraz
równowagi jonowe elektrolitów. Zna podstawowe właściwości
fizyko-chemiczne wybranych pierwiastków układu okresowego.

T-W-6
T-W-7
T-W-8
T-W-9
T-W-10

MS_1A_W01 P6S_WG C-1 S-1
S-3

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-4 M-1

M-2

MS_1A_B2_W02
Student zna zasady pracy w laboratorium chemicznym. W
wyniku przeprowadzonych zajęć praktycznych student posiada
wiedzę na temat analiz ilościowych (analiza miareczkowa -
metody objętościowe) i jakościowych (wykrywanie
poszczególnych jonów - kationów i anionów). Zna metody
obliczeń: wydajności procesu oraz stężeń: procentowego,
molowego i normalnego. Ma podstawową wiedzę z w zakresie
reakcji hydrolizy soli.

T-L-5
T-L-6
T-L-7
T-L-8

Umiejętności
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MS_1A_U02
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-1
S-1
S-2
S-3

T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5 M-1

M-2

MS_1A_B2_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi korzystać z
układu okresowego pierwiastków - przewiduje budowę atomu,
rodzaj jonów, rodzaj wiązań chemicznych. Pisze reakcje
chemiczne i rozwiązuje zadania. Potrafi rozróżniać kwasy i
zasady, potrafi analizować równowagi jonowe. Potrafi wyjaśnić
różne zjawiska fizyko-chemiczne (np. dyfuzję osmozę,
ekstrakcje, koagulację) i prawa gazowe. Potrafi przedstawić
podstawowe właściwości fizyko-chemiczne wybranych
pierwiastków.

T-W-6
T-W-7
T-W-8
T-W-9
T-W-10

MS_1A_U02
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-1
S-1
S-2
S-3

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-4 M-1

M-2

MS_1A_B2_U02
Student w laboratorium chemicznym potrafi pracować zgodnie z
obowiązującymi zasadami pracy i przepisami BHP. Potrafi
wykonywać proste doświadczenia chemiczne, a na podstawie
prostych analiz chemicznych wykryć obecność wybranych
pierwiastków chemicznych i wskazać ich podstawowe
właściwości fizyko-chemiczne. Na podstawie przeprowadzonych
doświadczeń potrafi pisać reakcje chemiczne i wyciąga wnioski.
Potrafi obsługiwać aparaturę i  sprzęt laboratoryjny.

T-L-5
T-L-6
T-L-7
T-L-8

Kompetencje społeczne

MS_1A_K03
MS_1A_K04

P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-1 S-4

T-L-1
T-L-5
T-L-6
T-L-7
T-L-8
T-W-1
T-W-2
T-W-3

M-2

MS_1A_B2_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi
współpracować w grupie podczas przeprowadzania analiz i
doświadczeń chemicznych. Dzieli się wiedzą i umiejętnościami z
członkami zespołu a także korzysta z ich wiedzy w celu
wyciągnięcia wniosków końcowych. Jest świadomy
odpowiedzialności za pracę własną i za wspólnie realizowane
zadanie w grupie. Postępuje zgodnie z obowiązującymi w
pracowni chemicznej zasadami BHP i dba o ochronę środowiska
poprzez odpowiednią segregację i utylizację odpadów
powstających podczas wykonywanych doświadczeń
chemicznych.

T-W-4
T-W-5
T-W-6
T-W-7
T-W-8
T-W-9
T-W-10

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
MS_1A_B2_W01 2,0

3,0 Student opanował ponad 50% zrealizowanych treści programowych.

3,5
4,0
4,5
5,0

MS_1A_B2_W02 2,0 Student nie zna zasad i metod wykonywania doświadczeń chemicznych. Nie opanował podstawowej wiedzy teoretyczej
dotycząej zajęć praktycznych.

3,0
Student zna zasady i metody wykonywania doświadczeń chemicznych. Jego wiedza teoretyczna jest ograniczona do
zagadnień podstawowych, przedstawionych w obowiązującym skrypcie. Nie zna sposobów szacowania poprawności
uzyskanych wyników.

3,5
Student zna zasady i metody wykonywania doświadczeń chemicznych. Ma poszerzoną wiedzę  w odniesieniu do co najmniej
połowy ćwiczeń, w stosunku do wiedzy zawartej w obowiazującym skrypcie. Ma niezadawalającą wiedzą dotyczącą
szacowania poprawności uzyskanych wyników.

4,0
Student zna zasady i metody wykonywania doświadczeń chemicznych i ma poszerzoną wiedzę w odniesieniu do co najmniej
70%ćwiczeń, w stosunku do wiedzy zawartej w obowiązującym skrypcie. Ma wiedzę, która pozwala na samodzielną,
poprawną interpretację uzyskanych wyników.

4,5 Student zna zasady i metody wykonywania doświadczeń chemicznych, ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą 90% ćwiczeń.
Samodzielnie interpretuje uzyskane wyniki doświadczeń i szacuje ich poprawność.

5,0 Student  zna zasady i metody wykonywania doświadczeń, ma poszerzoną wiedzę dotyczącą wszystkich przeprowadzonych
ćwiczeń. Bezbłędnie interpretuje uzyskane wyniki doświadczeń i samodzielnie szacuje niepewność uzyskanych wyników.

Umiejętności
MS_1A_B2_U01 2,0 Student nie opanował obowiązującego materiału dydaktycznego na poziomie co najmniej 50% wymagań maksymalnych.

3,0 Student potrafi poprawnie stosować wiedzę teoretyczną na poziomie przekraczającym 50% maksymalnych wymagań.

3,5 Student potrafi poprawnie stosować wiedzę teoretyczną na poziomie przekraczającym 60% maksymalnych wymagań.

4,0 Student potrafi poprawnie stosować wiedzę teoretyczną na poziomie przekraczającym 70% maksymalnych wymagań.

4,5 Student potrafi poprawnie stosować wiedzę na poziomie przekraczającym 80% maksymalnych wymagań.

5,0 Student potrafi poprawnie stosować wiedzę teoretyczną na poziomie co najmniej 90% maksymalnych wymagań.
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Umiejętności
MS_1A_B2_U02

2,0
Student nie zawsze pracuje zgodnie z przepisami BHP pracownii chemicznej. Nie potrafi w zadowalający sposób obsługiwać
sprzętu laboratoryjnego i przeprowadzić  doświadczenia laboratoryjnego lub analizy. Nie posiada umiejętności interpretacji
uzyskanych wyników i  wyciągania wniosków.

3,0
Student pracuje zgodnie z przepisami BHP. Poprawnie obsługuje sprzęt i aparaturę w pracownii  chemicznej. Posiada
umiejętność przeprowadzenia doświadczenia lub analizy chemicznej niekiedy pod nadzorem i przy pomocy prowadzącego.
Nie zawsze potrafi na podstawie wykonanej analizy  zinterpretować uzyskane wyniki.

3,5
Student pracuje zgodnie z przepisami BHP. Poprawnie obsługuje sprzęt i aparaturę znajdującą się w pracownii chemicznej.
Posiada umiejętność samodzielnego przeprowadzenia doświadczenia lub analizy chemicznej  a na jej podstawie podejmuje
próbę interpretacji uzyskanych wyników.

4,0
Student pracuje zgodnie z przepisami BHP. Prawidłowo obsługuje sprzęt i aparaturę znajdującą się w pracownii chemicznej.
Posiada umiejętość samodzielnego przeprowadzenia doświadczenia lub analizy chemicznej. Na podstawie przeprowadzonych
doświadczeń podejmuje udaną próbę interpretacji wyników i  formułuje prawidłowe wnioski.

4,5
Student pracuje zgodnie z przepisami BHP, sprawnie obsługuje sprzęt i aparaturę znajdującą się w pracownii chemicznej.
Posiada umiejętność samodzielnego przeprowadzania doświadczenia lub analizy chemicznej. Na podstawie
przeprowadzonych doświadczeń prawidłowo interpretuje wyniki, formułuje logiczne wnioski.

5,0
Student pracuje zgodnie z przepisami BHP, bardzo sprawnie obsługuje sprzęt i aparaturę znajdującą się w pracownii
chemicznej. Posiada umiejętność samodzielnego przeprowadzenia doświadczenia i analizy chemicznej. Na podstawie
przeprowadzonych doświadczeń analizuje a następnie bezbłędnie interpretuje wyniki, formułuje logiczne wnioski i prezentuje
je prowadzącemu na forum grupy.

Inne kompetencje społeczne
MS_1A_B2_K01 2,0

3,0
Student wykazuje się bierną postawą w procesie nauki. Wykazuje minimalne zaangażowanie w pracy zespołowej. Wybiórczo
stosuje segregację i utylizację odpadów. Przywiązuje minimalną uwagę do wyników prowadzonych eksperymentów oraz
zasad BHP. Wykazuje minimalne zainteresowanie ochroną środowiska.

3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa
1. Bielański A., Podstawy chemii nieorganicznej, tom 1, 2, PWN, Warszawa, 2010, VI

2. Pajdowski L.,, Chemia ogólna, PWN, Warszawa, 2002, IX

Literatura uzupełniająca
1. Cox P.A.,, Krótkie wykłady. Chemia nieorganiczna, PWN, Warszawa, 2006

2. Jones L., Atkins P., Chemia ogólna. Cząsteczki, materia, reakcje, PWN, Warszawa, 2006, I
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ECTS

Mikrobiologia stosowana

stacjonarna

inżynier

WNOZIR/MS/S1/

4,0

egzamin polski

4,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk rolniczych

Dyscypliny naukowe technologia żywności i żywienia (100%)

ogólnoakademickiProfil

Moduł

Fizyka z elementami biofizykiPrzedmiot

Specjalność

Katedra Fizyki i AgrofizykiJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

laboratoria 2 30 2,0 0,50 zaliczenieL

wykłady 2 15 2,0 0,50 egzaminW

Mielnik Lilla (Lilla.Mielnik@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny
Bejger Romualda (Romualda.Bejger@zut.edu.pl), Matuszak-Slamani Renata
(Renata.Matuszak@zut.edu.pl), Mielnik Lilla (Lilla.Mielnik@zut.edu.pl), Skórska Elżbieta
(Elzbieta.Skorska@zut.edu.pl)

Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Wymagana znajomość fizyki na poziomie szkoły średniej.

Cele modułu/przedmiotu

C-1 Przekazanie studentom wiedzy o najważniejszych zjawiskach i prawach fizyki, a także o fizycznych właściwościach żywych
organizmów.

C-2 Zapoznanie studentów z wybranymi przyrządami pomiarowymi i wykorzystaniem ich do pomiarów wielkości fizycznych.

C-3 Kształtowanie umiejętności interpretacji wyników przeprowadzonych doświadczeń fizycznych.

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-L-1 Ćwiczenia z mechaniki. 6

T-L-2 Ćwiczenia z termodynamiki. 6

T-L-3 Ćwiczenia z elektryczności. 6

T-L-4 Pomiary refraktometryczne i polarymetryczne. 6

T-L-5 Analiza spektrofotometryczna. 6

T-W-1 Fizyka jako podstawa inżynierii; biofizyka jako nauka interdyscyplinarna. Wielkości fizyczne i ich
jednostki, układ SI. Rodzaje oddziaływań w przyrodzie. Prawa ruchu, grawitacja, znaczenie siły tarcia. 3

T-W-2
Energia, rodzaje, przemiany, zapotrzebowanie energetyczne żywych organizmów. Ciśnienie
hydrostatyczne i atmosferyczne, wilgotność powietrza, wpływ na człowieka i inne żywe organizmy.
Wilgotność ciał i jej znaczenie w odniesieniu do żywności.

2

T-W-3
Podstawy hydromechaniki. Prawo Archimedesa, warunki pływania ciał. Prawa związane z przepływem
cieczy, lepkość, równanie Newtona, ruch laminarny i turbulentny cieczy, liczba Reynoldsa. Zjawisko
napięcia powierzchniowego i jego znaczenia w przyrodzie.

2

T-W-4
Termodynamika prostych układów biofizycznych, pojęcie temperatury i ciepła. Przemiany fazowe,
termodynamika przejść fazowych. Ciepło właściwe, ciepło przemiany fazowej. Właściwości termiczne
wody i ich szczególne znaczenie w przyrodzie. Zasady termodynamiki. Transport ciepła i masy przez
błony biologiczne.

2

T-W-5
Elektryczne właściwości materii. Pole elektryczne. Przepływ ładunków elektrycznych, prąd elektryczny,
prawo Ohma. Rezystancja i konduktancja. Prąd stały i przemienny i jego oddziaływanie na żywe
organizmy. Praca prądu elektrycznego, moc urządzeń.

2

T-W-6
Fale elektromagnetyczne, charakterystyka i zastosowania poszczególnych zakresów, zdolność jonizacji
materii, oddziaływanie na żywe organizmy. Podstawy spektroskopii, dyspersja światła, barwy.
Oddziaływanie światła na materię. Prawo Lamberta-Beera i jego praktyczne wykorzystanie.

2

T-W-7
Absorpcyjna i emisyjna analiza spektralna. Zjawisko luminescencji w przyrodzie i jego znaczenie.
Działanie przyrządów optycznych wykorzystujących podstawowe prawa optyki geometrycznej.
Odbieranie wrażeń wzrokowych, czułość oka na barwy.

2

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin

Fizyka z elementami biofizyki
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Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin

Uczestnictwo w zajęciach. 30A-L-1

Przygotowanie się do ćwiczeń laboratoryjnych. 5A-L-2

Udział w konsultacjach. 3A-L-3

Opracowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych. 12A-L-4

Przygotowanie do kolokwium. 10A-L-5

Udział studenta w wykładach. 15A-W-1

Praca własna studenta związana z rozwiązaniem zadań na e-platformie. 23A-W-2

Przygotowanie się do egzaminu. 20A-W-3

Egzamin pisemny. 2A-W-4

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.

M-2 Ćwiczenia laboratoryjne (praca w zespołach).

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 Ocena sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnychF

S-2 Kolokwia sprawdzające z ćwiczeńP

S-3 Egzamin pisemny (pytania otwarte)P

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

MS_1A_W01 P6S_WG C-1 S-3
T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4

M-1
MS_1A_B3_W01
Student potrafi opisać wybrane zjawiska fizyczne i związane z
nimi prawa fizyki oraz scharakteryzować wielkości fizyczne.

T-W-5
T-W-6
T-W-7

Umiejętności

MS_1A_U02
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-1
C-2

S-1
S-2
S-3

T-L-1
T-L-2
T-L-3 M-2

MS_1A_B3_U01
Student umie wykonać pomiar wielkości fizycznej i stosowne
obliczenia, zinterpretować wyniki oraz sformułować wnioski.

T-L-4
T-L-5

Kompetencje społeczne

MS_1A_K03
P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-3 S-1

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-4
T-L-5
T-W-1

M-2
MS_1A_B3_K01
Student ma świadomość ważności zjawisk fizycznych w
środowisku przyrodniczym. Potrafi pracować samodzielnie oraz
w grupie. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się.

T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5
T-W-6
T-W-7

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
MS_1A_B3_W01 2,0

3,0 Student potrafi opisać wybrane zjawiska fizyczne i związane z nimi prawa fizyki oraz scharakteryzować wielkości fizyczne.

3,5
4,0
4,5
5,0

Umiejętności
MS_1A_B3_U01 2,0

3,0 Student umie wykonać pomiar wielkości fizycznej i stosowne obliczenia, zinterpretować wyniki oraz sformułować wnioski.

3,5
4,0
4,5
5,0

Inne kompetencje społeczne
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Inne kompetencje społeczne
MS_1A_B3_K01 2,0

3,0 Student ma świadomość ważności zjawisk fizycznych w środowisku przyrodniczym. Potrafi pracować samodzielnie oraz w
grupie. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się.

3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa
1. Stanisław Przestalski, Elementy fizyki, biofizyki i agrofizyki, Wydaw. AR Wrocław, Wrocław, 2001, 2

2. Elżbieta Skórska, Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki, Wydaw. ZUT Szczecin, Szczecin, 2009, 3

3. Marta Skorko, Fizyka, PWN, Warszawa, 1978

Literatura uzupełniająca
1. Paul Hewitt, Fizyka wokół nas, PWN, Warszawa, 2011

2. Elżbieta Skórska, Fizyka w zadaniach, Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin, 2007
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ECTS

Mikrobiologia stosowana

stacjonarna

inżynier

WNOZIR/MS/S1/

6,0

egzamin polski

6,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk rolniczych

Dyscypliny naukowe technologia żywności i żywienia (100%)

ogólnoakademickiProfil

Moduł

Chemia organicznaPrzedmiot

Specjalność

Zakład Sozologii WódJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

laboratoria 2 30 3,0 0,50 zaliczenieL

wykłady 2 30 3,0 0,50 egzaminW

Nędzarek Arkadiusz (Arkadiusz.Nedzarek@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny
Bonisławska Małgorzata (Malgorzata.Bonislawska@zut.edu.pl), Rybczyk Agnieszka
(Agnieszka.Rybczyk@zut.edu.pl), Tórz Agnieszka (Agnieszka.Torz@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne

W-1 Posiada wiedzę z chemii ogólnej i nieorganicznej z zakresu programu studiowanego kierunku, posiada widzę z chemii
organicznej obejmującą zakres szkoły średniej.

Cele modułu/przedmiotu

C-1
Poszerzenie i opanowanie przez studenta wiedzy z zakresu chemii organicznej, obejmującej: istotę zwiazków organicznych;
znajomość głównych grup zwiazków organicznych z ich właściwościami fizyko-chemicznycmi; znajomość typów reakcji
chemicznych zwiazków organicznych z uwzględnieniem ich mechanizmu. Student opanowuje umiejętność identyfikacji
wybranych grup zwiazków organicznych oraz prostych syntez organicznych.

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-L-1
BHP w laboratorium chemicznym, regulamin pracownii chemicznej  z ukierukowaniem na związki
organiczne. Sprzęt i aparatura laboratoryjna - rodzaje, działanie, obsługa. Przedstawienie tematyki
ćwiczeń laboratoryjnych, warunków zaliczenia przedmiotu. Podział na grupy laboratoryjne,
harmonogram ćwiczeń.

3

T-L-2 Węglowodory - porównywanie właściwości alkanów, alkenów i alkinów. Otrzymywanie acetylenu. Zapis
reakcji chemicznych. 3

T-L-3 Alkohole - badanie właściwości alkoholi, reakcje charakterystyczne, wykrywanie alkoholi I, II i III
rzędowych. Zapis reakcji chemicznych. 3

T-L-4 Estry - podstawowe właściwości estrów, metody ich otrzymywania i wykrywania. Zapis reakcji
chemicznych. 3

T-L-5 Aldehydy - właściwości chemiczne, reakcje charakterystyczne - próba Tollensa i Trommera. Zapis
reakcji chemicznych. 3

T-L-6 Ketony - właściwości chemiczne i reakcje charakterystyczne ketonów.Próba Legala, Gunninga. Zapis
reakcji chemicznych. 3

T-L-7 Kwasy karboksylowe - podstawowe właściwości i metody wykrywania kwasów karboksylowych. Zapis
reakcji chemicznych. 3

T-L-8 Aminokwasy - podstawowe właściwości i reakcje charakterystyczne aminokwasów. Podział i metody
wykrywania aminokwasów. 3

T-L-9 Peptydy i białka - właściwości fizykochemiczne,  reakcje charakterystyczne na wykrywanie białek:
reakcja biuretowa, ksantoproteinowa, ninhydrynowa, cystynowa. Budowa i podział białek. 3

T-L-10 Otrzymywanie kwasu acetylosalicylowego, wydajność procesu. Charakterystyka i właściwości kwasów
aromatycznych. 3

T-W-1
Informacje wprowadzające. Konfiguracja elektronowa atomu węgla i typy hybrydyzacji. Odmiany
alotropowe węgla. Źródła zwiazków organicznych (ropa naftowa, węgiel kamienny, gaz
ziemny).Definiowanie kwasów i zasad zwiazków organicznych.

4

T-W-2 Grupy funkcyjne związków organicznych. Budowa, nazewnictwo i właściwości węglowodorów
nasyconych. 4

T-W-3
Stereochemia alkanów i cykloalkanów. Reakcje chemiczne związków organicznych (reakcje addycji,
eliminacji, substytucji, przegrupowania). Mechanizmy reakcji organicznych (reakcje rodnikowe i
polarne).

5

T-W-4 Alkeny i alkiny - budowa, reaktywność, zastosowanie. Reguła Markownikowa. Polimery i reakcje
polimeryzacji. 4

Chemia organiczna
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Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-W-5 Benzen i aromatyczność związków organicznych. źródła i reakcje charakterystyczne dla związków
aromatycznych. 4

T-W-6 Nazewnictwo, otrzymywanie i właściwośći fizyko-chemiczne alkoholi, fenoli, amin oraz karbonylowych
związków organicznych. 4

T-W-7 Podstawowe zagadnienia z chemii biocząsteczek (węglowodany, aminokwasy, peptydy, białka). 5

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
Uczestnictwo w zajęciach 30A-L-1

Przygotowanie się do wejściówek 20A-L-2

Przygotowanie się do kolokwium 18A-L-3

Opracowanie sprawozdania z zajęć laboratoryjnych 10A-L-4

Studiowanie wskazanej literatury 10A-L-5

Godziny kontaktowe z nauczycielem 2A-L-6

Uczestnictwo w wykładach 30A-W-1

Udział w konsultacjach 10A-W-2

Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu 15A-W-3

Samodzielne opracowywanie zadanych zagadnień 10A-W-4

Utrwalanie i uzupełnianie wiadomości z tematyki bieżących wykładów 10A-W-5

Przygotowanie do egzaminu pisemnego z wykładów 15A-W-6

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Metody podające - wykład informacyjny z elementami pogadanki z użyciem projektora mulitimedialnego

M-2 Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne

M-3 Metody podające: objaśnienie, opis

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 Końcowy egzamin pisemny z części wykładowejP

S-2 Ocena za wejściówki z ćwiczeń laboratoryjnychF

S-3 Ocena za kolokwia z ćwiczeń laboratoryjnychP

S-4 Obserwacja ciągła w trakcie zajęć dydaktycznychF

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

MS_1A_W01 P6S_WG C-1
S-1
S-2
S-3

T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4 M-1

M-2

MS_1A_B4_W01
Student rozumie istotę chemii organicznej. Zna zasady
nomentkaltury poszczególnych grup związków organicznych.
Zna źródła, procesy otrzymywania i reakcji chemicznych
charakterystycznych dla poszczególnych grup związków
organicznych. Zna podstawowe właściwości wybranych
związków organicznych.

T-W-5
T-W-6
T-W-7

MS_1A_W01 P6S_WG C-1
S-1
S-2
S-3

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-4
T-L-5

M-1
M-2

MS_1A_B4_W02
Student zna zasady pracy w laboratorium chemicznym. Zna
metody identyfikacji głównych grup związków organicznych oraz
zasady przeprowadzania prostych syntez. Ma wiedzę
pozwalającą zrozumieć podstawy zjawisk zachodzących w
przyrodzie z wykorzystaniem procesów i reakcji chemicznych.

T-L-6
T-L-7
T-L-8
T-L-9
T-L-10

Umiejętności

MS_1A_U02
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-1
S-1
S-2
S-3

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-4
T-L-5
T-L-6
T-L-7
T-L-8
T-L-9

M-1
M-2

MS_1A_B4_U01
Student potrafi posługiwać się poprawną nomenklaturą
związków organicznych. Potrafi zidentyfikować poszczególne
grupy związków organicznych, wskazać ich otrzymywanie i
podstawowe właściwości fizyko-chemiczne. Pisze reakcje
chemiczne ze wskazaniem na mechanizm ich przebiegu.
Student potrafi samodzielnie przeprowadzić proste reakcje
chemiczne pozwalające zidentyfikować główne grupy związków
organicznych oraz potrafi przeprowadzić proste syntezy
organiczne. Na podstawie przeprowadzonych doświadczeń
potrafi przygotować sprawozdanie z ich realizacji.

T-L-10
T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5
T-W-6
T-W-7

Kompetencje społeczne
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MS_1A_K01
MS_1A_K03

P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-1 S-4

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-4
T-L-5
T-L-6
T-L-7
T-L-8
T-L-9

M-1
M-2
M-3

MS_1A_B4_K01
Student wykazuje aktywną postawę w procesie nauki, potrafi
pracować w zespole i jest zdeterminowany do osiągnięcia
prawidłowych wyników prowadzonych eksperymentów.
Postępuje zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy w
laboratorium chemicznym. Ma świadomość zagrożeń
związanych ze stosowaniem substancji chemicznych. Wykazuje
dbałość o środowisko. Stosuje zasady selekcji i utylizacji
odpadów powstających w trakcie prowadzonych
eksperymentów.

T-L-10
T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5
T-W-6
T-W-7

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
MS_1A_B4_W01 2,0

3,0 Student opanował ponad 50% zrealizowanych treści programowych.

3,5
4,0
4,5
5,0

MS_1A_B4_W02 2,0 Student nie zna zasad i metod wykonania doświadczeń chemicznych, nie opanował podstaw teoretycznych z obowiązującego
zakresu materiału.

3,0
Student zna zasady i metody wykonania doświadczeń chemicznych. Jego wiedza teoretyczna jest ograniczona do zagadnień
podstawowych, przedstawionych w obowiązującym skrypcie. nie zna sposobów szacowania poprawności uzyskanych
wyników.

3,5
Student zna zasady i metody wykonania doświadczeń chemicznych. Ma rozszerzoną wiedzę w odniesieniu do co najmniej
połowy ćwiczeń do wiedzy przekazanej w skrypcie. Ma niezadowalającą wiedzę na temat sposobów szacowania poprawności
uzyskanych wyników.

4,0 Student zna zasady i metody wykonania doświadczeń chemicznych i ma rozszerzoną wiedzę w odniesieniu do 70% ćwiczeń
do wiedzy przekazanej w skrypcie. Ma wiedzę do samodzielnego i poprawnego interpretowania uzyskanych wyników.

4,5 Student zna zasady i metody wykonania doświadczeń chemicznych, ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą 90% ćwiczeń. Ma
wiedzę do właściwego interpretowania uzyskanych wyników doświadczeń i szacowania ich poprawności.

5,0
Student zna zasady i metody wykonania doświadczeń chemicznych, ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą wszystkich ćwiczeń.
Ma wiedzę  do poprawnego interpretowani uzyskanych wyników doświadczeń i samodzielnego oszacowania niepewności
uzyskanych wyników.

Umiejętności
MS_1A_B4_U01

2,0
Student nie opanował obowiazującego materiału dydaktycznego. Nie zawsze pracuje zgodnie z przepisami BHP. Nie potrafi w
zadowalający sposób obsługiwać aparatury i sprzętu laboratoryjnego. Nie posiada umiejętności wykonania doświadczeń i
analiz  chemicznych.

3,0
Student potrafi poprawnie stosować widzę teoretyczną na poziomie 50% maksymalnych wymagań. Poprawnie (niekiedy przy
pomocy prowadzącego zajęcia) obsługuje sprzęt i aparaturę laboratoryjną. Zna zasady wykonywania doświadczeń
chemicznych, ale nie potrafi ich wykonać samodzielnie. Jego wiedza ogranicza się do zagadnień podstawowych. Nie potrafi
samodzielnie interpretować uzyskanych wyników.

3,5
Student potrafi poprawnie stosować wiedzę teoretyczną na poziomie 60% maksymalnych wymagań. Poprawnie obsługuje
sprzęt i aparaturę laboratoryjną. Wykonuje zadane doświadczenie chemiczne samodzielnie lu  z niewielką pomocą
prowadzącego zajęcia. Ma niewielkie trudności z samodzielną interpretacją wyników.

4,0
Student potrafi poprawnie stosować wiedzę teoretyczną na poziomie 70% maksymalnych wymagań. Prawidłowo obsługuje
sprzęt i aparaturę laboratoryjną. Posiada umiejętność samodzielnego wykonywania doświadczeń chemicznych. Poprawnie
interpretuje uzyskane wyniki.

4,5
Student potrafi poprawnie stosować wiedzę na poziomie 80%  maksymalnych wymagań. Sprawinie obsługuje sprzęt i
aparaturę laboratoryjną. Posiada umiejętność  samodzielnego  wykonywania doświadczeń i analiz  chemicznych. Poprawnie
interpretuje uzuskane wyniki i z niewielką pomocą prowadzącego jest w stanie ocenić poprawność uzyskanych wynikow.

5,0
Student potrafi poprawnie stosować wiedzę na poziomie co najmniej 90% maksymalnych wymagań. Bardzo sprawnie
obsługuje sprzęt i aparaturę laboratoryjną. Posiada umiejętność samodzielnego  wykonywania doświadczeń i analiz
chemicznych. Potrafi samodzielnie interpretować wyniki  doświadczeń i  szacuje niepewność uzyskanych wyników. Formułuje
logiczne wnioski i prezentuje je prowadzącemu na forum grupy.

Inne kompetencje społeczne
MS_1A_B4_K01 2,0 Student nie wykazuje pozytywnych postaw pracy w zespole. Nie stosuje się do zasad BHP obowiązujacych w laboratorium

chemicznym. Nie stosuje sie do poleceń prowadząch zajęcia. Jego nieobecność na zajęciach przekracza 20%.

3,0
Student wykazuje się bierną postawą w procesie nauki. Wykazuje minimalne zaangażowanie w pracy zespołowej. Wybiórczo
stosuje segregację i utylizację odpadów. Nie przywiązuje większej uwagi do wyników prowadzonych eksperymentów oraz
zasad BHP. Wykazuje minimalne zainteresowanie ochroną środowiska.

3,5
Student wykazuje się umiarkowanym zaangażowaniem w proces nauki. Potrafi współpracować z innimi osobami. Dąży do
osiągnięcia prawidłowych efektów przeprowadzanych eksperymentów. Stosuje się do zasad BHP i przejawia pozytywną
postawę w kwestii ochrony środowiska i utylizacji odpadów.

4,0
Student jest aktywny w procesie nauki i potrafi współpracować w zespole. Dąży do osiagnięcia prawidłowych efektów
przeprowadzanych eksperymentów. Stosuje się do zasad BHP, dba o środowisko i stosuje utylizację odpadów powstających w
procesie prowadzonych eksperymentów.

4,5
Student jest aktywny i zaangażowany w pracy zespołowej, potrafi przejąć rolę lidera. Z dużym zaangażowaniem dąży do
osiagnięcia prawidłowych wyników prowadzonych eksperymentów. Stosuje się do zadad BHP i prawidłowo utylizuje odpady
powstające w trakcie eksperymenów, dba o środowisko.

5,0
Student jest bardzo aktywny i zaangażowany w pracy zespołowej, przejmuje rolę lidera. Z determinacją dąży do osiągnięcia
prawidłowych wyników prowadzonych eksperymentów. Stosuje się do wszystkich obowiązujących w laboratorium
chemicznym zasad BHP. Bierze czynny udział w zajęciach. Skrupulatnie stosuje  zasady segregacji i utylizacji odpadów
powstających w trakcie eksperymentów chemicznych, dba o środowisko.

Literatura podstawowa
1. McMurry J., Chemia organiczna tom 1-5, PWN, Warszawa, 2010

2. Morrison R. T., Boyd R. N., Chemia organiczna tom 1, 2, PWN, Warszawa, 2011

Literatura uzupełniająca
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2. Masztalerz P., Chemia organiczna, Chemiczne, Wrocław, 2002
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ECTS

Mikrobiologia stosowana

stacjonarna

inżynier

WNOZIR/MS/S1/

5,0

egzamin polski

5,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk rolniczych

Dyscypliny naukowe technologia żywności i żywienia (100%)

ogólnoakademickiProfil

Moduł

BiochemiaPrzedmiot

Specjalność
Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów
OpakowaniowychJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

laboratoria 3 30 2,0 0,50 zaliczenieL

wykłady 3 30 3,0 0,50 egzaminW

Bartkowiak Artur (Artur-Bartkowiak@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny
Mizielińska Małgorzata (Malgorzata.Mizielinska@zut.edu.pl), Romanowska-Osuch Agnieszka
(Agnieszka.Romanowska-Osuch@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Znajomość chemii, fizyki i biologii na poziomie szkoły średniej

Cele modułu/przedmiotu

C-1
Nabycie wiedzy, umiejetności i kompetencji z zakresu biochemii, podstaw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem
organizmu ludzkiego, metabolizmu pobieranych składników odżywczych, niezbędnych do dalszego kształcenia w zakresie
technologii żywności i żywienia człowieka.

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-L-1
Organizacja pracy w laboratorium biochemicznym, zasady utylizacji odpadów chemicznych oraz ogólne
zasady udzielania pierwszej pomocy. Zasady opracowywania wyników z przeprowadzonych doświadczeń
i formułowania wniosków.

2

T-L-2 Cukry proste oraz złożone – reakcje charakterystyczne (odróżnianie cukrów redukujących od
nieredukujących, hydroliza wiązania glikozydowego w kwaśnych roztworach). 2

T-L-3 Tłuszcze – odróżnianie tłuszczów nasyconych od nienasyconych, hydroliza enzymatyczna tłuszczów
wlaściwych, rozpuszczalność lipidów, rozpuszczalność barwników w tłuszczach. 2

T-L-4 Określanie własciwości tłuszczów za pomocą wskaźników, jak np.: liczba kwasowa. 2

T-L-5 Oznaczanie aktywności amylazy ślinowej (metoda potrafi Wohlgemuta) - stopniowy rozklad skrobi przez
amylaze slinową. Wykrywanie jonów rodankowych, mucyny oraz białka w ślinie. 2

T-L-6 I kolokwium 2

T-L-7 Witaminy – podział witamin wykrywanie witaminy A i B2, reakcja utleniania witaminy C. 2

T-L-8 Białka – wlaściwości fizyczne białek (wysalanie, denaturacja), reakcje wykrywania białek (reakcja
ksantoproteinowa, ninhydrynowa, biuretowa). 2

T-L-9 Określanie punktu izoelektrycznego białek, strącanie białek jonami metali ciężkich. 2

T-L-10 Kwasy nukleinowe – izolacja RNA z drożdży, hydroliza kwasowa RNA – wykrywanie pentoz, reszty
fosforanowe, zasady azotowe. Odróżnianie DNA od RNA. 4

T-L-11 Kwasy nukleinowe – izolacja DNA z cebuli, reakcje charakterystyczne. Odróżnianie DNA od RNA. 4

T-L-12 II kolokwium 2

T-L-13 Poprawa kolokwiów 2

T-W-1 Budowa i właściwości aminokwasów, podstawowe aminokwasy. Struktura oraz funkcje białek. 2

T-W-2 Enzymy – budowa, zasada działania, klasyfikacja, podstawy kinetyki reakcji enzymatycznych. 2

T-W-3 Budowa i funkcjonowanie błon komórkowych – lipidy i błony biologiczne, kanały i pompy błonowe,
kaskady przekazujące sygnał. 2

T-W-4 Charakterystyka poszczególnych konformacji białek oraz funkcje białek –  budowa mięśnia i biochemia
skurczu, stadia fałdowania się białek. 2

T-W-5 Zasady uzyskiwania energii w procesach metabolicznych i jej magazynowanie – metabolizm
(podstawowe pojęcia, związki wysokoenergetyczne, witaminy, etapy metabolizmu). 3

Biochemia
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Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-W-6 Łańcuch oddechowy, fosforylacja oksydacyjna, metabolizm węglowodanów (glikoliza, glukoneogeneza,
szlak pentozowy), cykl kwasu cytrynowego. 3

T-W-7 Metabolizm kwasów tłuszczwych. Rozkład aminokwasów. Cykl mocznikowy 3

T-W-8 Uzyskiwanie energii w procesach metabolicznych - fotosynteza 3

T-W-9 Biosynteza elementów budulcowych takich jak lipidy i steroidy błon komórkowych. 2

T-W-10
Biosyntezy aminokwasów (regulacja biosyntezy aminokwasów, aktywność syntetazy glutaminowej) i
hemu (biliwerydyna i bilirubina – związki pośrednie). Podstawowe informacje na poziomie
biochemicznym na temat, niektórych wrodzonych zaburzeń metabolizmu (akumulacja porfiryn).

3

T-W-11 Biosyntezy nukleotydów (nazwy zasad, nukleotydów, nukleozydów; regulacja biosyntezy nukleotydów u
komórek prokariotycznych oraz eukariotycznych). Biosynteza białek. 2

T-W-12
Integracja metabolizmu (strategia metabolizmu, metaboliczny profil ważniejszych organów, hormonalne
regulatory metabolizmu związków energetycznych, adaptacja metabolizmu do długotrwałego
głodowania).

3

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
Uczestnictwo w zajęciach 30A-L-1

Wykonywanie doświadczeń i przygotowanie sprawozdań z wyników 30A-L-2

Uczestnictwo w zajęciach 30A-W-1

Aktywność na wykładach 30A-W-2

Analiza przekazanego podczas wykładów materiału, samodzielna praca 30A-W-3

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Wykład informacyjny

M-2 Ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 kolokwia (dwa na semestr)F

S-2 Egzamin pisemnyP

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

MS_1A_W01 P6S_WG C-1 S-1
S-2

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-4
T-L-5
T-L-6
T-L-7
T-L-8
T-L-9
T-L-10
T-L-11
T-L-12
T-L-13

M-1
M-2

MS_1A_B5_W01
Ma podstawową wiedzę w zakresie nomenklatury,
podstawowych definicji i budowy głównych składników żywności,
oraz wzajemnych związków, przemian i oddziaływań
między nimi. Posiada wiedzę w zakresie przemian
biochemicznych w organizmach.
Rozumie zasady uzyskiwania energii w procesach
metabolicznych i jej magazynowania (fotosynteza). Posiada
wiedzę na temat łańcucha oddechowego, fosforylacji
oksydacyjnej, metabolizmu węglowodanów (glikoliza,
glukoneogeneza, szlak pentozowy), cyklu kwasu cytrynowego,
metabolizmu kwasów tłuszczowych, rozkładu aminokwasów i
cyklu mocznikowego .
Ma uporządkowaną wiedzę na temat biosyntezy aminokwasów,
hemu, nukleotydów i białek; posiada podstawową wiedzę na
poziomie biochemicznym na temat niektórych wrodzonych
zaburzeń metabolizmu.

T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5
T-W-6
T-W-7
T-W-8
T-W-9
T-W-10
T-W-11
T-W-12

Umiejętności

MS_1A_U01
MS_1A_U02

P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-1 S-1

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-4
T-L-5
T-L-6
T-L-7
T-L-8
T-L-9
T-L-10
T-L-11
T-L-12
T-L-13

M-2

MS_1A_B5_U01
Posługuje się poprawną nomenklaturą i terminologią chemiczną
potrafi dobrać właściwe procedury i metody analityczne, potrafi
określić wiarygodność analiz. 1,2,8,
Potrafi zidentyfikować i scharakteryzować główne składniki
żywności, ich przemiany w organizmie i produktach
spożywczych, właściwości fizykochemiczne, oraz zbadać i
określić zależność pomiędzy tymi składnikami.
Stosuje zasady bhp i higieny pracy.

T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5
T-W-6
T-W-7
T-W-8
T-W-9
T-W-10
T-W-11
T-W-12

Kompetencje społeczne
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MS_1A_K01
MS_1A_K02

P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-1 S-1
S-2

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-4
T-L-5
T-L-6
T-L-7
T-L-8
T-L-9
T-L-10
T-L-11
T-L-12
T-L-13

M-1
M-2

MS_1A_B5_K01
Ma świadomość ważności zachowań w sposób profesjonalny,
przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania
różnorodności poglądów i kultur.
Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz
gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i
ponoszeniu odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie.

T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5
T-W-6
T-W-7
T-W-8
T-W-9
T-W-10
T-W-11
T-W-12

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
MS_1A_B5_W01 2,0 Student nie potrafi  wykorzystać prezentowanego podczas wykładów materiału teoretycznego, nie zna jego podstaw, nie

potrafi porównywać zagadnień w nim zawartych.

3,0 Student potrafi  wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim
zawarte, a także identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu.

3,5
Student potrafi efektywnie wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać
zagadnienia w nim zawarte, ich wpływ na realizowany przedmiot,a także samodzielnie identyfikować pojęcia potrzebne do
rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru.

4,0
Student potrafi efektywnie wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać
zagadnienia w nim zawarte, ich wpływ na realizowany przedmiot, a także samodzielnie identyfikować pojęcia potrzebne do
rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru.  Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w
laboratorium.

4,5
Student potrafi analizować ze zrozumieniem i efektywnie wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał
teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim zawarte, ich wpływ na realizowany przedmiot, a także samodzielnie
identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru.  Potrafi
wykorzystać zdobytą wiedzę w laboratorium.

5,0
Student potrafi analizować ze zrozumieniem i efektywnie wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał
teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim zawarte, ich wpływ na realizowany przedmiot, a także samodzielnie
identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru. Potrafi
dyskutować o prezentowanych zagadnieniach. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w laboratorium.

Umiejętności
MS_1A_B5_U01 2,0 Student nie potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdania, w którym zapisane zostaną

wyniki z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń)

3,0 Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym potrafi zapisać wyniki z
przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń)

3,5
Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym będzie prezentować
wyniki z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń), a z doświadczeń potrafi wyciągnąć
wnioski

4,0
Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym będzie efektywnie
prezentować wyniki z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń), a z doświadczeń potrafi
wyciągnąć wnioski

4,5
Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym zawarte zostaną wnioski,
ponadto student będzie efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o  wynikach z przeprowadzonych doświadczeń
(opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń).

5,0
Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym zawarte zostaną wnioski,
ponadto student będzie efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o  wynikach z przeprowadzonych doświadczeń
(opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń), a także potrafi zapisać reakcje do przeprowadzonych ćwiczeń.

Inne kompetencje społeczne
MS_1A_B5_K01 2,0 student nie potrafi samodzielnie  przeprowadzać doświadczenia w laboratorium biochemicznym,nie potrafi współpracować w

grupie
3,0 student potrafi samodzielnie  przeprowadzać doświadczenia w laboratorium biochemicznym, potrafi współpracować w grupie

3,5 student potrafi samodzielnie  przeprowadzać doświadczenia w laboratorium biochemicznym (z niewielką pomocą potrafi
dobrać odpowiednie doświadczenie do do konkretnej grupy związków), potrafi współpracować w grupie

4,0 student potrafi samodzielnie  przeprowadzać doświadczenia w laboratorium biochemicznym (potrafi dobrać odpowiednie
doświadczenie do do konkretnej grupy związków), potrafi współpracować w grupie

4,5
student potrafi samodzielnie  przeprowadzać doświadczenia w laboratorium biochemicznym (potrafi dobrać odpowiednie
doświadczenie do do konkretnej grupy związków), potrafi współpracować w grupie, potrafi kreatywnie organizować swoją
pracę

5,0
student potrafi samodzielnie  przeprowadzać doświadczenia w laboratorium biochemicznym (potrafi dobrać odpowiednie
doświadczenie do do konkretnej grupy związków), potrafi współpracować w grupie, potrafi kreatywnie organizować pracę w
grupie

Literatura podstawowa
1. Stryer Lubert, Biochemia, PWN, Warszawa, 1999, IV

2. Stefanowicz-Kłyszejko Leokadia, Ćwiczenia z Biochemii, PWN, Warszawa, 2003

Literatura uzupełniająca
1. Kączkowski Jerzy, Podstawy Biochemii, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2005, XV
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ECTS

Mikrobiologia stosowana

stacjonarna

inżynier

WNOZIR/MS/S1/

4,0

zaliczenie polski

4,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk rolniczych

Dyscypliny naukowe technologia żywności i żywienia (100%)

ogólnoakademickiProfil

Moduł

Biologia komórkiPrzedmiot

Specjalność

Katedra Hydrobiologii, Ichtiologii i Biotechnologii RozroduJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

laboratoria 1 30 2,0 0,50 zaliczenieL

wykłady 1 30 2,0 0,50 zaliczenieW

Formicki Krzysztof (Krzysztof.Formicki@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny
Korzelecka-Orkisz Agata (Agata.Korzelecka-Orkisz@zut.edu.pl), Tański Adam
(Adam.Tanski@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Podstawowa wiedza z zakresu biochemii.

W-2 Podstawowa wiedza z zakresu chemii organicznej.

Cele modułu/przedmiotu
C-1 Zapoznanie studentów z budową i zróżnicowaniem komórek.

C-2 Zapoznanie studentów z budową i funkcją błony komórkowej i poszczególnych organelli komórkowych.

C-3 Zapoznanie studentów z wewnątrzkomórkowymi procesami przemiany materii, energii i informacji.

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-L-1
Tkanki roślinne i zwierzęce - charakterystyka ich komórek. Budowa komórek, a ich czynność.
Zróżnicowanie komórek (pro- i eukariota). Mikroskopowy obraz komórek krwi.  Gatunkowe różnice w
budowie erytrocytów.

2

T-L-2

Błona komórkowa jako bariera między dwoma środowiskami. Znaczenie czynnościowe “płynności” błony
komórkowej. Doświadczalne uszkodzenie błony komórkowej erytrocytów. Mechanizm destrukcyjnego
wpływu wybranych czynników środowiskowych. Wpływ zmian ciśnienia osmotycznego płynu
zewnątrzkomórkowego na kształt i błonę komórkową  erytrocytów. Oznaczanie oporności osmotycznej
krwinek czerwonych.

4

T-L-3
Molekularny mechanizm skurczu komórki mięśniowej. Budowa i rola białek kurczliwych i regulujących.
Jak wyjaśnić zdolność męskich komórek rozrodczych do aktywnego ruchu? Mechanizm diapedezy.
Mikroskopowy obraz wybranych komórek tkanki: nabłonkowej, łącznej, mięśniowej i nerwowej.

4

T-L-4 Mechanizm endo- i egzocytozy. Mechanizm pobierania płynu zewnątrzkomórkowego przez komórkę (
pinocytoza). Fagocytoza - podstawowy mechanizm obrony nieswoistej. 2

T-L-5 Budowa i rola gładkiej i szorstkiej siateczki śródplazmatycznej.Wolne rodniki – źródła, negatywne skutki
działania, eliminacja.Mitochondria i chloroplasty - podobieństwa i różnice. 2

T-L-6 Organizacja kwasów nukleinowych u pro- i eukariota. Polimeraza i enzymy  restrykcyjne. Metody
wizualizacji jądra komórkowego i cytoplazmy leukocytów w mikroskopie świetlnym. 4

T-L-7 Pojęcie i klasyfikacja receptorów. Receptory powierzchni komórki. Wewnątrzkomórkowe kaskady
sygnalizacyjne. Wtórne przekaźniki. Receptory cytozolowe i jądrowe. 2

T-L-8
Rola białek w komórce. Zarys budowy białek – struktura I, II, III i IV rzędowa. Konformacja białek
fibrylarnych i globularnych. Zmiany konformacyjne i ich następstwa, rola białek opiekuńczych.
Mechanizm sortowania i adresowania białek w komórce. Degradacja białek, rola lizosomów,
proteosomów i ubikwityny. Genom a proteom.

2

T-L-9
Biologiczna „sprzeczność” pomiędzy wielością humoralnych czynników regulujących, a niewielką liczbą
mechanizmów przenoszenia informacji wewnątrz komórek. Zależność między ilością liganda a gęstością
receptorów komórkowych. Badanie lokalizacji, rozmieszczenia i gęstości wybranych eksteroreceptorów

2

T-L-10 Metabolizm wyspecjalizowanych komórek (wątrobowych, mięśniowych, tłuszczowych). Specyfika
metabolizmu brunatnej tkanki tłuszczowej. Wpływ pH i temperatury na aktywność enzymów. 2

T-L-11
Skutki nieprawidłowych podziałów mejotycznych. Apoptoza – programowana śmierć komórek i jej etapy.
Nekroza a apoptoza. Transformacja nowotworowa komórek. Teoria struktur dysypatywnych. Analiza
mechanizmu przerzutowania. Angiogeneza nowotworowa.

2

Biologia kom�rki
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Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-L-12 Pisemne sprawdzenie wiedzy z zakresu ćwiczeń laboratoryjnych. 2

T-W-1
Komórka jako układ termodynamiczny. Cechy żywej komórki (metabolizm, ruch, pobudliwość, wzrost,
rozmnażanie). Chemiczne składniki komórki (atomy, cząsteczki, związki chemiczne). Komórkowa teoria
życia. Organizacja komórek (błona komórkowa, cytozol, jądro, przedziały wewnątrzkomórkowe).
Zróżnicowanie komórek (pro- i eukariota).

2

T-W-2

Błona komórkowa - rys historyczny. Model płynno-mozaikowy. Organizacja błony komórkowej.
Dwuwarstwa lipidowa (skład chemiczny, struktura, płynność). Białka błonowe. Biosynteza składników
błony. Kora komórki. Warstwa powierzchniowa. Ogólna charakterystyka transportu przez błonę
komórkową. Przenośniki błonowe. Kanały jonowe. Źródła energii dla transportu błonowego. Pobudzenie
i hamowanie.

4

T-W-3

Struktura, skład i rola cytoplazmy. Podstawowe rodzaje włóknistych struktur cytoszkieletu. Skład i
struktura molekularna elementów cytoszkieletu. Mikrotubule-podział, funkcje i lokalizacja w różnych
typach komórek. Rola centrosomu w organizacji mikrotubul. Rola białek motorycznych w funkcji
mikrtubul. Podział, funkcje i występowanie filamentów pośrednich. Struktura, funkcja i lokalizacja
filamentów aktynowych. Mechanizm polimeryzacji aktyny. Wiązanie aktyny  z białkami motorycznymi
(miozyny) w struktury kurczliwe.

4

T-W-4

Struktura błony siateczki śródplazmatycznej. Gładka i szorstka (ziarnista) siateczka śródpazmatyczna i
ich rola w procesach metabolicznych komórek. Rybosomy i polisomy. Rybosomy a translacja.
Powstawanie lizosomów. Lizosomy pierwotne i wtórne. Struktura i właściwości lizosomów w różnych
komórkach. Lokalizacja i ultrastruktura aparatu Golgiego. Odrębności strukturalne
 i czynnościowe aparatu Golgiego w komórkach roślinnych i zwierzęcych. Aparat Golgiego a czynność
wydzielnicza komórek. Transport pęcherzykowy, egzo- i endocytoza.

4

T-W-5
Budowa i rozmieszczenie mitochondriów komórce. Błony mitochondrialne. Łańcuch oddechowy,
fosforylacja oksydacyjna i biosynteza ATP. Udział mitochondriów w przemianach katabolicznych. DNA
mitochondrialny i biogeneza mitochondriów. Typy plastydów i ich rola. Chloroplasty,  budowa i
organizacja. Fotosynteza. Fotosystemy i cykl wiązania węgla.

4

T-W-6

Organizacja, skład chemiczny i podstawowe funkcje jądra komórkowego. Organizacja jądra w
poszczególnych fazach cyklu komórkowego. Organizacja i struktura chromatyny.  Funkcja i struktura
jąderka. Przebieg cyklu komórkowego, interfaza (fazy G1, S, G2 i G0) i mitoza (faza M). Cytokineza. Czas
trwania i regulacja cyklu komórkowego, geny, białka i punkty kontrolne. Mitoza. Amitoza. Ogólna
charakterystyka podziału mejotycznego.

4

T-W-7
Wymiana  materii i energii z otoczeniem. Energia aktywacji i kataliza. Regulacja ilości i aktywności
enzymów w komórce. Procesy anaboliczne i kataboliczne - magazynowanie i odzyskiwanie energii.
Wykorzystywanie energii przez komórkę. Fosforany bogatoenergetyczne komórki. Budowa, biosynteza i
rola ATP. Mechanizmy regulacyjne metabolizmu komórki.

4

T-W-8

Proliferacja (hiperplazja), przerost (hipertrofia) i akrecja. Etapy różnicowania komórek, komórki
totipotencjalne, pluripotencjalne, macierzyste i ukierunkowane. Przyczyny różnicowania. Różnicowanie a
cykl mitotyczny. Metaplazja, odnowa i przebudowa tkanek i narządów. Starzenie komórek in vivo i in
vitro – przyczyny. Limit Hayflicka, telomery i telomeraza. Geny  śmierci i życia komórek. Starzenie a
śmierć komórek, zmiany morfologiczne i biochemiczne w komórce nekrotycznej.

4

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
Uczestnictwo w ćwiczeniach. 30A-L-1
Samodzielne studiowanie tematyki ćwiczeń laboratoryjnych i przygotowanie teoretyczne do wykonania
analiz laboratoryjnych. 15A-L-2

Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń oraz egzaminu w formie pisemnej. 15A-L-3

Udział studenta w wykładach. 30A-W-1

Samodzielne studiowanie zagadnień omawianych na wykładach. 15A-W-2

Przygotowanie się do egzaminu. 15A-W-3

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Wykład informacyjny.

M-2 Prezentacja multimedialna z wykorzystaniem komputera i projektora multimedialnego.

M-3 Praca w grupach.

M-4 Dyskusja dydaktyczna.

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)

S-1 Zaliczenie ćwiczeń - kolokwia cząstkowe oceniane w skali punktowej, od 6 pkt. (ocena dostateczna) do 10 pkt.
(ocena bardzo dobra).F

S-2 Zaliczenie ćwiczeń - ocena pracy studentów w grupach wyrażna ilością punktów zdobytych za poszczególne
ćwiczenia (punktacja 0 lub 1)F

S-3 Zaliczenie ćwiczeń - suma punktów za kolokwia oraz ocenę aktywności.P

S-4 Zaliczenie materiału przekazanego na wykładach - sprawdzian pisemnyP

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza
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MS_1A_W03
MS_1A_W05
MS_1A_W07

P6S_WG
P6S_WK P6S_WG C-1

C-3
S-1
S-2
S-4

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-4
T-L-5
T-L-6
T-L-7
T-L-8
T-L-9
T-L-10

M-1
M-2
M-3
M-4

MS_1A_C1_W01
Zna i opisuje podstawowe procesy zachodzące w komórkach
żywych.

T-L-11
T-L-12
T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5
T-W-6
T-W-7
T-W-8

MS_1A_W03
MS_1A_W05
MS_1A_W07

P6S_WG
P6S_WK P6S_WG C-1

C-3
S-1
S-2
S-4

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-4
T-L-5
T-L-6
T-L-7
T-L-8
T-L-9
T-L-10

M-1
M-2
M-3
M-4

MS_1A_C1_W02
Zna podstawowe różnice strukturalne i czynnościowe komórek
tworzących podstawowe typy tkanek.

T-L-11
T-L-12
T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5
T-W-6
T-W-7
T-W-8

Umiejętności

MS_1A_U01
MS_1A_U02
MS_1A_U03

P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-3
S-1
S-2
S-4

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-4
T-L-5
T-L-6
T-L-7
T-L-8
T-L-9
T-L-10

M-1
M-2
M-3
M-4

MS_1A_C1_U01
Zna i objaśnia budowę komórek wybranych tkanek oraz
charakterystyczne dla nich procesy.

T-L-11
T-L-12
T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5
T-W-6
T-W-7
T-W-8

Kompetencje społeczne

MS_1A_K01
MS_1A_K04

P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-2
C-3

S-1
S-2
S-4

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-4
T-L-5
T-L-6
T-L-7
T-L-8
T-L-9
T-L-10

M-1
M-2
M-3
M-4

MS_1A_C1_K01
Wykazuje zrozumienie wybranych procesów zachodzących w
żywej komórce i zdolność wykorzystania wiedzy w działalności
praktycznej.

T-L-11
T-L-12
T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5
T-W-6
T-W-7
T-W-8

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
MS_1A_C1_W01 2,0 Nie potrafi zdefiniować podstawowych pojęć dotyczących biologii komórki, w stosunku do wiedzy wykazuje obojętność, w

zakresie wyrażania wiedzy popełnia bardzo dużo błędów merytorycznych.

3,0 Opanował podstawowy materiał programowy, przyswoił zasadnicze treści programowe, wykazuje średnie zainteresowanie
zdobywaniem wiedzy, w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów.

3,5
Opanował podstawowy materiał programowy, wykazuje zrozumienie podstawowych zagadnień dotyczących biologii
komórek,przyswoił zasadnicze treści programowe, w stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, w zakresie
wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów.

4,0 Opanował w  dobrym stopniu materiał programowy, wykazuje zrozumienie wiedzy dotyczącej większości przedmiotowych
zagadnień, wykazuje duże zainteresowanie zdobywaniem wiedzy, w zakresie wyrażania wiedzy popełnia sporadycznie błędy.

4,5 Opanował cały materiał programowy, wykazuje zrozumienie wiedzy dotyczącej przedmiotowych zagadnień, wykazuje duże
zainteresowanie zdobywaniem wiedzy, w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia istotnych błędów.

5,0
Zdobyta wiedza wykracza poza materiał programowy, wykazuje bardzo dobre zrozumienie zagadnień dotyczących biologii
komórki, wykazuje duże zainteresowanie pogłębianiem wiedzy i ciekawość poznawczą, w zakresie wyrażania wiedzy nie
popełnia błędów.

MS_1A_C1_W02 2,0 Nie potrafi zdefiniować podstawowych pojęć dotyczących biologii komórki, w stosunku do wiedzy wykazuje obojętność, w
zakresie wyrażania wiedzy popełnia bardzo dużo błędów merytorycznych.

3,0 Opanował podstawowy materiał programowy, przyswoił zasadnicze treści programowe, wykazuje średnie zainteresowanie
zdobywaniem wiedzy, w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów.

3,5
Opanował podstawowy materiał programowy, wykazuje zrozumienie podstawowych zagadnień dotyczących biologii
komórek,przyswoił zasadnicze treści programowe, w stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, w zakresie
wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów.

4,0 Opanował w  dobrym stopniu materiał programowy, wykazuje zrozumienie wiedzy dotyczącej większości przedmiotowych
zagadnień, wykazuje duże zainteresowanie zdobywaniem wiedzy, w zakresie wyrażania wiedzy popełnia sporadycznie błędy.

4,5 Opanował cały materiał programowy, wykazuje zrozumienie wiedzy dotyczącej przedmiotowych zagadnień, wykazuje duże
zainteresowanie zdobywaniem wiedzy, w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia istotnych błędów.

5,0
Zdobyta wiedza wykracza poza materiał programowy, wykazuje bardzo dobre zrozumienie zagadnień dotyczących biologii
komórki, wykazuje duże zainteresowanie pogłębianiem wiedzy i ciekawość poznawczą, w zakresie wyrażania wiedzy nie
popełnia błędów.

Umiejętności
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Umiejętności
MS_1A_C1_U01 2,0 Student nie potrafi poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi pojawić się na każdym z etapów przygotowania

zleconej pracy, nie potrafi wykorzystać zdobytej wiedzy, nie operuje wiedzą kontekstową.

3,0 Nie potrafi samodzielnie formułować problemów, z dużą pomocą nauczyciela rozwiązuje powierzone zadania teoretyczne i
praktyczne, w miernym stopniu potrafi wykorzystać techniki analityczne, ma dużą trudność w podejmowaniu decyzji.

3,5
W dostatecznym stopniu potrafi formułować problemy, z pomocą nauczyciela rozwiązuje powierzone zadania teoretyczne i
praktyczne, w dostatecznym stopniu potrafi przeprowadzić podstawowe prace analityczne, wykazuje inicjatywę w
organizowaniu pracy zespołowej.

4,0
Potrafi formułować problemy teoretyczne i praktyczne i podejmuje próby ich rozwiązania, z pomocą nauczyciela potrafi
przeprowadzić podstawowe analizy biologiczne, dobrze planuje pracę własną i wykazuje inicjatywę w organizowaniu pracy
zespołowej.

4,5
Samodzielnie potrafi rozwiązać większość problemów związanych z powierzoną pracą, zarówno teoretycznych jak i
praktycznych, potrafi poszerzać wiedzę i ją przekazywać, posiada umiejętność wykonywania podstawowych analiz
laboratoryjnych, potrafi koordynować pracę zespołu.

5,0
Samodzielnie potrafi rozwiązać problemy teoretyczne i praktyczne związane z powierzoną pracą, prawidłowo wykorzystuje
materiały źródłowe również obcojęzyczne, potrafi poszerzać wiedzę i ją przekazywać, posiada umiejętność wykonywania
podstawowych analiz laboratoryjnych, potrafi planować i koordynować pracę zespołu, wykazuje się kreatywnością.

Inne kompetencje społeczne
MS_1A_C1_K01 2,0 Nie potrafi postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej, nie wykazuje wrażliwości w kontakcie z przyrodą ożywioną,

wykazuję małą dbałość w pracy zespołowej, jest mało aktywny na polu zawodowym.

3,0 Jest otwarty na nowe inicjatywy, jednak jest mało kreatywny; potrafi zachowywać właściwe relacje z otoczeniem,jednak ma
trudności z przestrzeganiem zasad etyki zawodowej; świadomość roli społecznej jest stosunkowo ograniczona.

3,5
Wykazuje kreatywność, potrafi zachowywać właściwe relacje z otoczeniem, zachowuje dostateczną dbałość w trakcie
wykonywanej pracy, w dostatecznym stopniu przestrzega zasad etyki zawodowej, wykazuje niewielką zdolność do odegrania
istotnej roli społecznej.

4,0 Jest osobą dość kreatywną, zachowje właściwe relacje z otoczeniem, wykazuje się  samodyscypliną w trakcie wykonywania
powierzonej pracy, przestrzega zasad etyki zawodowej, wykazuje niewielką zdolność do odegrania istotnej roli społecznej.

4,5 Wykazuje kreatywność, potrafi zachowywać dobre relacje z otoczeniem i wykazuje dużą zdolność do odegrania istotnej roli
społecznej, w wykonywaniu zadań jest zdeterminowany i przestrzega zasad etyki zawodowej.

5,0 Wykazuje się dużą kreatywnością i otwartością na otoczenie z którym zachowuje bardzo dobre relacje, przestrzega zasad
etyki zawodowej, jest odpowiedzialny i wykazuje cechy lidera życia społecznego.

Literatura podstawowa
1. Alberts B i wsp., Podstawy biologii komórki (tom 1. i 2.), Naukowe PWN, Warszawa, 2005, wyd. II
2. Kawiak J., Zabel M., Seminarium z cytofizjologii dla studentów medycyny, weterynarii i biologii., Wydawnictwo medyczne Urban &
Partner, Wrocław, 2002
3. Kilarski W., Strukturalne podstawy biologii komórki., Naukowe PWN, Warszawa, 2003

Literatura uzupełniająca
1. Fuller G.M., Shields D., Podstawy molekularne biologii komórki. Aspekty medyczne., Lekarskie PZWL, Warszawa, 2000, wyd. I

2. Kłyszejko-Stefanowicz L., Cytobiochemia. Biochemia niektórych struktur komórkowych., Naukowe PWN, Warszawa, 2002



[ logo uczelni ]

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

ECTS

Mikrobiologia stosowana

stacjonarna

inżynier

WNOZIR/MS/S1/

4,0

zaliczenie polski

4,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk rolniczych

Dyscypliny naukowe technologia żywności i żywienia (100%)

ogólnoakademickiProfil

Moduł

Podstawy technologii roślinnejPrzedmiot

Specjalność

Katedra Technologii ŻywnościJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

laboratoria 3 30 2,0 0,50 zaliczenieL

wykłady 3 15 2,0 0,50 zaliczenieW

Bortnowska Grażyna (Grazyna.Bortnowska@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny
Felisiak Katarzyna (Katarzyna.Felisiak@zut.edu.pl), Hrebień-Filisińska Agnieszka
(Agnieszka.Filisinska@zut.edu.pl), Przybylska Sylwia (sylwia.przybylska@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne

W-1 Student, który rozpoczyna zajęcia z przedmiotu podstawy technologii roślinnej powinien znać podstawy biologii, chemii i
mikrobiologii żywności.

W-2 Student umie wykonywać obliczenia i opracowywać wyniki eksperymentu. Potrafi samodzielnie wyszukiwać i korzystać z
dostępnych źródeł informacji oraz posługiwać sie literaturą fachową.

Cele modułu/przedmiotu

C-1 Przekazanie wiedzy w zakresie właściwości technologicznych i żywieniowych owoców i warzyw oraz ich przetwarzania z
uwzględnieniem zagrożeń mikrobiologicznych.

C-2 Celem ćwiczeń jest praktyczne poznanie zasad technologii wytwarzania produktów roślinnych z uwzględnieniem
mikrobiologicznych aspektów ich zagrożeń na poszczególnych etapach produkcji.

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-L-1 Ćwiczenia wprowadzające. Zapoznanie z przepisami BHP, z zasadami wykonywania ćwiczeń i regułami
na nich obowiązujacymi. 1

T-L-2 Technologia produkcji półproduktów na przykładzie przecieru z jabłek i z marchwi. 2

T-L-3 Technologia produkcji mrożonki warzywnej trzyskładnikowej. 3

T-L-4 Technologia produkcji marmolady. 2

T-L-5 Technologia produkcji soków surowych. 2

T-L-6 Charakterystyka i ocena właściwości sensorycznych i fizykochemicznych "biosoków". 2

T-L-7 Technologia produkcji galaretek owocowych. 2

T-L-8 Charakterystyka suszy warzywnych. Ocena ich własciwosci sensorycznych i fizykochemicznych. 2

T-L-9 Technologia produkcji kompotu z owoców ziarnkowych. 2

T-L-10 Ocena jakości ziemniaka w zależnosci od typu i zastosowanej obróbki cieplnej. 2

T-L-11 Technologia produkcji pieczarek marynowanych. 2

T-L-12 Wpływ wybranych obróbek technologicznych owoców na zawartość kwasu askorbinowego. 2

T-L-13 Technologia produkcji warzyw kiszonych. 2

T-L-14 Technologia produkcji sałatek warzywnych zakwaszanych. 2

T-L-15 Ocena i porównanie wybranych owoców kandyzowanych. 2

T-W-1 Zakres, rola i zadania przetwórstwa owocowo-warzywnego w Polsce. 2

T-W-2 Owoce w przetwórstwie spożywczym - właściwości i kierunki wykorzystania. 2

T-W-3 Warzywa w przetwórstwie spożywczym - właściwości i kierunki wykorzystania. 2

T-W-4 Fizyczne i biologiczne metody utrwalania surowców i produktów roślinnych. 2

T-W-5 Charakterystyka i technologia produkcji wybranych półprzetworów. 2

Podstawy technologii rolinnej
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Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-W-6 Charakterystyka i technologia produkcji dżemów, marmolad i powideł. 2

T-W-7 Charakterystyka,technologia produkcji i właściwości prozdrowotne soków owocowych i warzywnych. 3

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
Aktywny udział w zajęciach laboratoryjnych 30A-L-1

Przygotowanie do ćwiczeń na podstawie literatury 10A-L-2

Przygotowanie do kolokwiów 14A-L-3

Konsultacje 6A-L-4

Aktywny udział w wykładach 15A-W-1

Samodzielna praca z literaturą 15A-W-2

Godziny kontaktowe z nauczycielem 15A-W-3

Samodzielne przygotowanie do zaliczenia 15A-W-4

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Wykłady z pełnym wykorzystaniem technik multimedialnych.

M-2 Ćwiczenia praktyczne w zespołach (eksperyment, obserwacja), sprawozdanie z przebiegu ćwiczeń poparte wnioskami.

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 Zaliczenie z ćwiczeń ustalone na podstawie czterech ocen cząstkowych z kolokwiów.P

S-2 Zaliczenie przedmiotu na podstawie średniej ocen z ćwiczeń i oceny z wykładu.P

S-3 Ocena pracy w grupie.F

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

MS_1A_W14 P6S_WG
P6S_WK C-1 S-2

T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4 M-1

MS_1A_C10_W01
Posiada podstawową wiedzę na temat właściwości owoców i
warzyw pod wzgledem ich znaczenia technologicznego i
zdrowotnego. Zna podstawowe technologie przetwarzania
surowców roślinnych z uwzględnieniem ich aspektów
mikrobiologicznych.

T-W-5
T-W-6
T-W-7

Umiejętności

MS_1A_U09
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-2 S-1

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-4
T-L-5
T-L-6
T-L-7
T-L-8

M-2

MS_1A_C10_U09
Student potrafi scharakteryzować surowce roślinne, określić ich
przydatność technologiczną oraz zaplanować proces
produkcyjny z jednoczesnym oszacowaniem zagrożeń
mikrobiologicznych na poszczególnych jego etapach.

T-L-9
T-L-10
T-L-11
T-L-12
T-L-13
T-L-14
T-L-15

Kompetencje społeczne

MS_1A_K01
MS_1A_K02
MS_1A_K03
MS_1A_K04
MS_1A_K05

P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-1
C-2

S-1
S-2
S-3

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-4
T-L-5
T-L-6
T-L-7
T-L-8
T-L-9
T-L-10
T-L-11

M-1
M-2

MS_1A_C10_K01
Student ma świadomość posiadanej wiedzy i umiejętności oraz
konieczności samokształcenia, a także odpowiedzialności za
pracę, której skutki potrafi ocenić. Potrafi być członkiem lub
liderem zespołu. Myśli i działa przedsiębiorczo, zachowuje się w
sposób profesjonalny i rozumie społeczną rolę absolwenta.

T-L-12
T-L-13
T-L-14
T-L-15
T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5
T-W-6
T-W-7

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
MS_1A_C10_W01

2,0
Zasób wiedzy studenta na temat  właściwości owoców i warzyw pod względem ich znaczenia technologicznego i
zdrowotnego oraz podstawowych technologii przetwarzania surowców roslinnych z uwzględnieniem ich aspektów
mikrobiologicznych jest niewystarczający.

3,0 Zasób wiedzy studenta w wyzej wymienionym zakresie spełnia minimalne kryteria.

3,5 Zasób wiedzy studenta w wyzej wymienionym zakresie jest zadowalający, ale ze znaczącymi brakami.

4,0 Wiedza studenta w wyżej wymienionym zakresie jest generalnie solidna z szeregiem zauważalnych błędów.

4,5 Wiedza studenta w wyżej wymienionym zakresie jest powyżej średniego standardu zauważalnych błędów.

5,0
Student posiada dużą wiedzę na temat właściwości owoców i warzyw pod względem ich znaczenia technologicznego i
zdrowotnego oraz bardzo dobrze zna podstawowe technologie przetwarzania surowców roślinnych z uwzględnieniem ich
aspektów mikrobiologicznych.
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Umiejętności
MS_1A_C10_U09

2,0
Student nie potrafi scharakteryzować surowców roslinnych i ich przydatności technologicznej oraz jego umiejętności w
zaplanowaniu procesu produkcyjnego z jednoczesnym oszacowaniem zagrożeń mikrobilogicznych na poszczególnych jego
etapach są niewystarczające.

3,0 Umiejętności studenta w wyżej wymienionym zakresie spełniają minimalne kryteria.

3,5 Umiejętności studenta w wyżej wymienionym zakresie są zadowalające, ale ze znaczącymi brakami.

4,0 Umiejętności studenta w wyżej wymienionym zakresie są generalnie solidne z szeregiem zauważalnych błędów.

4,5 Umiejętności studenta w wyzej wymienionym zakresie są powyżej średniego standardu, z pewnymi brakami.

5,0
Student bardzo dobrze potrafi scharakteryzować surowce roślinne i ich przydatność technologicznej oraz jego umiejętności w
zaplanowaniu procesu produkcyjnego z jednoczesnym oszacowaniem zagrożeń mikrobiologicznych na poszczególnych jego
etapach są powyżej standardu.

Inne kompetencje społeczne
MS_1A_C10_K01

2,0
Kompetencje studenta w zakresie podnoszenia swojej wiedzy i samokształcenia się, a także odpowiedzialności za swoją
pracę są nie wystarczające. Student nie potrafi być członkiem i liderem. Nie myśli i nie działa przedsiębiorczo. Nie zachowuje
się profesjonalnie i nie rozumie społecznej roli absolwenta.

3,0 Kompetencje studenta w wyżej wymienionym zakresie spełniają minimalne kryteria.

3,5 Kompetencje studenta w wyżej wymienionym zakresie są zadowalające, ale ze znaczącymi brakami.

4,0 Kompetencje studenta w wyżej wymienionym zakresie są generalnie solidne z szeregiem zauważalnych błędów.

4,5 Kompetencje studenta w wyżej wymienionym zakresie są powyzej średniego standardu z pewnymi brakami.

5,0
Kompetencje studenta w zakresie podnoszenia swojej wiedzy i samokształcenia się, a także odpowiedzialności za swoją
pracę są powyżej standardu. Student potrafi być bardzo dobrym członkiem i liderem. Wykazuje dużą aktywność myślenia i
działania. Bardzo dobrze rozumie społeczną rolę lidera.

Literatura podstawowa
1. Jarczyk A., Berdowski J., Przetwórstwo owoców i warzyw cz I i II, Warszawa, 1999

2. Oszmiański J., Technologia i analiza produktów z owoców i warzyw., Wrocław, 2002

3. Sikorski Z, Chemia żywności, WNT Warszawa

4. Pijanowski E. i in., Ogólna technologia żywności, PWNT Warszawa, 1997

5. Świetlikowska U., Surowce spożywcze, SGGW Warszawa, 2006

6. Pijanowski E., Mrożewski S., Horubała A., Jarczyk A., Technologia produktów owocowo-warzywnych. cz. I., Warszawa, 1973
7. Pijanowski E., Mrożewski S., Horubała A., Jarczyk A., Drzazga B., Technologia produktów owocowych i warzywnych. cz. II., Warszawa,
1976

Literatura uzupełniająca
1. Krełowska-Kułas M., Badanie jakości produktów spożywczych, Warszawa, 1993

2. Drzazga A., Analiza technologiczna w przetwórstwie owoców i warzyw., Warszawa, 1995

3. Lempka A, Towaroznawstwo produktów spożywczych, Warszawa, 1985

4. Zalewski S., Podstawy technologii gastronomicznej., Warszawa, 2003
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ECTS

Mikrobiologia stosowana

stacjonarna

inżynier

WNOZIR/MS/S1/

5,0

zaliczenie polski

5,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk rolniczych

Dyscypliny naukowe technologia żywności i żywienia (100%)

ogólnoakademickiProfil

Moduł

Biochemia klinicznaPrzedmiot

Specjalność

Zakład Fizjologii Żywienia CzłowiekaJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

laboratoria 5 30 3,0 0,50 zaliczenieL

wykłady 5 30 2,0 0,50 zaliczenieW

Sadowska Joanna (Joanna.Sadowska@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Sadowska Joanna (Joanna.Sadowska@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Znajomość chemii, biochemii i podstaw anatomii człowieka.

Cele modułu/przedmiotu
C-1 Zapoznanie z przemianami biochemicznymi zachodzącymi w organizmie człowieka

C-2 Nabycie umiejętności wyboru i oznaczenia parametrów krwi oceniających przemiany biochemiczne w organizmie

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-L-1 Badania laboratoryjne w ocenie zagrożenia chorobą 1

T-L-2 Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych wykonywanych w biochemicznej diagnostyce
laboratoryjnej 2

T-L-3 Błędy w badaniach biochemicznych 2

T-L-4 Podstawowe techniki i metody w diagnostyce biochemicznej 2

T-L-5 Podstawy diagnostyki hematologicznej – objawy i przyczyny różnych rodzajów niedokrwistości 4

T-L-6 Enzymy osocza w diagnostyce laboratoryjnej (ALT, AST, GGTP, ALP) – enzymatyczne profile narządowe 4

T-L-7 Rozdział elektroforetyczny białek osocza krwi. Odczyt elektroforegramu 5

T-L-8 Biochemia kliniczna i diagnostyka zaburzeń gospodarki węglowodanowej – testy paskowe, glikemia na
czczo, przygodna i po obciążeniu glukozą – test OGTT 4

T-L-9 Biochemia kliniczna i diagnostyka zaburzeń gospodarki lipidowej – oznaczenie stężenia parametrów
lipidowych krwi 4

T-L-10 Biochemia kliniczna i diagnostyka zaburzeń gospodarki mineralnej (oznaczanie stężenia wapnia i
magnezu w moczu i surowicy krwi) 2

T-W-1 Biochemia kliniczna jako nauka o parametrycznym sposobie opisu stanu organizmu. 2

T-W-2 Metabolizm białek. Metaboliczne skutki nadmiaru i niedoboru białek. 4

T-W-3 Białka osocza krwi - rola fizjologiczna i diagnostyczna. 4

T-W-4 Metabolizm węglowodanów (glikoliza, glikogenoliza, glukoneogeneza, glikogeneza, szlak penotzowy,
cykl alaninowo-glukozowy) 4

T-W-5
Metabolizm lipidów (lipogeneza, liponeogeneza, ketogenexza, cholesterologeneza, steroidogeneza,
lipoliza, beta-oksydacja). Metaboliczne skutki nadmiaru i niedoboru lipidów w diecie. Wskaźniki przemina
lipidów.

4

T-W-6 Enzymy osocza jako wskaźniki funkcji narządów. 2

T-W-7 Gospodarka wodno-mineralna. 2

T-W-8 Hormonalne i metaboliczne uwarunkowania homeostatycznej roli nerek. 2

T-W-9 Hormonalna i metaboliczna regulacja ciśnienia krwi. 2

T-W-10 Status antyoksydacyjny ustroju i jego wskaźniki. 2

Biochemia kliniczna
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Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-W-11 Neurohormonalne reakcje zachodzące w organizmie po spozyciu pokarmu. Nerwowa i hormonalna
regulacja metabolizmu. 2

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
uczestnictwo w zajęciach 30A-L-1

przygotowanie do zajęć 35A-L-2

godziny kontaktowe z nauczycielem 10A-L-3

analiza wskazanej literatury 15A-L-4

uczestnictwo w wykładach 30A-W-1

Analiza wskazanej literatury 10A-W-2

przygotowanie do egzaminu 10A-W-3

godziny kontaktowe z nauczycielem 10A-W-4

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 wykład problemowy

M-2 ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 Odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęćF

S-2 Kolokwium sprawdzające wiedzę z poszczególnych działówF

S-3 Egzamin końcowy zawierający 5 pytań otwartychP

S-4 Nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopniaP

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

MS_1A_W01
MS_1A_W11 P6S_WG C-1

C-2
S-1
S-2
S-3

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-4
T-L-5
T-L-6
T-L-7
T-L-8
T-L-9
T-L-10
T-W-1

M-1
M-2

MS_1A_C11_W01
Ma wiedzę w zakresie przemian biochemicznych zachodzących
w organizmie człowieka

T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5
T-W-6
T-W-7
T-W-8
T-W-9
T-W-10
T-W-11

Umiejętności

MS_1A_U02
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-2 S-1
S-2

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-4
T-L-5

M-2
MS_1A_C11_U01
Potrafi dobrać i oznaczyć właściwe parametry krwi
charakteryzujące określone przemiany biochemiczne w
organizmie

T-L-6
T-L-7
T-L-8
T-L-9
T-L-10

Kompetencje społeczne

MS_1A_K01
P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-1
C-2 S-4

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-4
T-L-5
T-L-6
T-L-7
T-L-8
T-L-9
T-L-10
T-W-1

M-1
M-2

MS_1A_C11_K01
Rozumie potrzebę dokształcania się oraz potrafi wyznaczać
kierunki własnego rozwoju.

T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5
T-W-6
T-W-7
T-W-8
T-W-9
T-W-10
T-W-11

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
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Wiedza
MS_1A_C11_W01 2,0

3,0

Student:
- w zakresie dostatecznym opanował podstawowy materiał programowy,
- w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału,
- w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe
poprawna odpowiedź na 5 pytań, w zakresie podstawowym
zaliczone kolokwia cząstkowe, średnia do 3,25

3,5
4,0
4,5
5,0

Umiejętności
MS_1A_C11_U01 2,0

3,0 potrafi dobrać właściwe parametry do określonych przemian oraz interpretuje wszystkie otrzymane wyniki  w zakresie
podstawowym

3,5
4,0
4,5
5,0

Inne kompetencje społeczne
MS_1A_C11_K01 2,0

3,0 Oceny nie zdefiniowano w formie stopnia

3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa
1. Angielski S. , Jakubowski Z., Dominiczak M., Biochemia kliniczna, Perseusz, Sopot, 1997

2. Bańkowski E., Biochemia: podręcznik dla studentów uczelni medycznych, Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2009

3. Dembińska-Kieć A., Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej, Wyd.Medyczne Urban&Partner, Wrocław, 2010

Literatura uzupełniająca
1. Berg J.M., Tymoczko L.J., Stryer L., Biochemia, PWN, Warszawa, 2009

2. Murray R.K., Granner D. K., Rodwell V. W., Biochemia Harpera, PZWL, Warszawa, 2008
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ECTS

Mikrobiologia stosowana

stacjonarna

inżynier

WNOZIR/MS/S1/

4,0

egzamin polski

4,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk rolniczych

Dyscypliny naukowe technologia żywności i żywienia (100%)

ogólnoakademickiProfil

Moduł

Mikrobiologia rolnaPrzedmiot

Specjalność

Zakład Mikrobiologii i Biotechnologii ŚrodowiskaJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

laboratoria 3 15 2,0 0,50 zaliczenieL

wykłady 3 30 2,0 0,50 egzaminW

Cybulska Krystyna (Krystyna.Cybulska@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny
Błaszak Magdalena (Magdalena.Blaszak@zut.edu.pl), Cybulska Krystyna
(Krystyna.Cybulska@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Podstawowa wiedza z zakresu biologii.

Cele modułu/przedmiotu

C-1
Poznanie grup mikroorganizmów odpowiedzialnych za zachodzące procesy biochemiczne w glebach. Nabycie wiedzy o roli
mikrorganizmów w kształtowaniu żyzności gleb. Zapoznanie z wykorzystywaniem bakterii i grzybów (w postaci preparatów
mikrobiologicznych) do polepszania właściwości gleb uprawnych i kondycji roślin.

C-2 Nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących podstawowych badań mikrobiologicznych gleby, samodzielnej interpretacji
wyników badań aktywności mikroorganizmów i oceny wpływu czynników antropogenicznych.

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-L-1 Zapoznanie z regulaminem pracowni i zasadami BHP. 1

T-L-2 Obieg węgla i azotu w przyrodzie. Rola mikroorganizmów w biotransformacji materii organicznej.
Obserwacje aktywności hydrolitycznej poszczególnych szczepów bakterii i grzybów. 3

T-L-3 Interakcje między grzybami strzępkowymi i innymi organizmami glebowymi. Ustalenie przynależności
systematycznej (rodzaju grzybów) okazów z kolekcji, na podstawie obserwacji mikroskopowej. 2

T-L-4 Diazotrofia, jako przykład przystosownia bakterii do niekorzystnych warunków środowiskowych.
Obserwacje mikroskopowe bakterii z rodzajów Rhizobium i Azotobacter. 2

T-L-5 Wpływ starterów kompostowych i szczepionek mikoryzowych na wzrost roślin. Doświadczenie
wazonowe. 4

T-L-6 Skrining mikroorganizmów glebowych odpornych i biodegradujących substancje ropopochodne z
terenów zanieczyszczonych i wolnych od skażenia tymi substancjami. 3

T-W-1
Powstanie, rozwój i zakres tematyczny mikrobiologii środowiskowej. Charakterystyka mikroorganizmów
podstawowych grup systematycznych i fizjologicznych środowiska glebowego. Gleba jako środowisko
życia mikroorgaizmów.

4

T-W-2 Równowaga biologiczna gleby. Procesy biochemiczne drobnoustrojów glebowych i ich wpływ na
biotyczne i abiotyczne elementy środowiska. 4

T-W-3 Mikrobiologiczne przemiany bezazotowej materii organicznej, azotu, fosforu, siarki, żelaza. Synteza i
rozkład próchnicy glebowej. 4

T-W-4 Rola mikroorganizmów w Integrowanej Ochronie Roślin wg obowiązujących uwarunkowań prawnych.
Preparaty mikrobiologiczne jako środki poprawiające właściwości gleby. 4

T-W-5 Wykorzystanie mikroorganizmów glebowych do transformacji genetycznej roślin upawnych. Rola
Agrobacterium tumefaciens w rozwoju biotechnologii rolnej. 2

T-W-6 Wpływ działalności człowieka na agrobiocenozę. Wpływ zabiegów agrotechnicznych na rozwój
mikroorganizmów glebowych i ich bioróżnorodność. 4

T-W-7 Mikroflora płodów rolnych. Zabezpieczenie surowców przed szkodliwym działaniem drobnoustrojów. 4

T-W-8 Wykorzystanie mikroorganizmów glebowych do bioremediacji matryc środowiskowych z zanieczyszczeń
organicznych. 4

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
uczestnicwo w zajęciach 15A-L-1

Mikrobiologia rolna
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Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin

przygotowanie do zajęć 15A-L-2

przygotowanie do zaliczeń 25A-L-3

Konsultacje 5A-L-4

uczestnictwo w zajęciach 30A-W-1

studiowanie proponowanej literatury 8A-W-2

konsultacje 2A-W-3

przygotowanie do egzaminu 20A-W-4

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 multimedialny wykład informacyjny

M-2 ćwiczenie laboratoryjne

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 ocena pracy laboratoryjnejF

S-2 kolokwiumP

S-3 egzaminP

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

MS_1A_W10 P6S_WG
P6S_WK P6S_WG C-1

C-2
S-2
S-3

T-W-1
T-W-2
T-W-3 M-1

MS_1A_C12_W01
Student ma podstawowowa wiedzę na temat mikroorganizmów
zwiazanych z żyznością gleb, zna odpowiednie techniki
biotechnologiczne związane z wykorzystywaniem ich w
rolnictwie.

T-W-4
T-W-6

Umiejętności

MS_1A_U05
MS_1A_U06

P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-2 S-1
S-2

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-4 M-2

MS_1A_C12_U01
Student potrafi analizować i interpretować zmiany w środowisku
glebowym zachodzące przy udziale drobnoustrojów i dobierać
odpowiednie metody oceny ich różnorodności oraz analizy
liczebności i aktywności przy zastosowaniu odpowiednich metod
badawczych.

T-L-5
T-L-6
T-W-3

Kompetencje społeczne

MS_1A_K01
MS_1A_K05

P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-1
C-2

S-2
S-3

T-L-2
T-L-6
T-W-1
T-W-2
T-W-3

M-1
M-2

MS_1A_C12_K01
Student ma świadomość istotnej roli mikroorganizmów w
prawidłowym funkcjonowaniu środowiska glebowego, potrzeby
dokształcania się w tym zakresie i przekazywania zdobytej
wiedzy.

T-W-4
T-W-5
T-W-6
T-W-7
T-W-8

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
MS_1A_C12_W01 2,0

3,0 student ma podstawową wiedzę o grupach mikroorganizmów glebowych i ich roli w kształtowaniu żyzości gleb.

3,5
4,0
4,5
5,0

Umiejętności
MS_1A_C12_U01 2,0

3,0 Student potrafi wymienić podstawowe metody oceniające aktywność mikroorganizmów glebowych. W niewielkim zakresie
samodzielnie interpretuje wyniki badań.

3,5
4,0
4,5
5,0

Inne kompetencje społeczne
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Inne kompetencje społeczne
MS_1A_C12_K01 2,0

3,0 student w niewielkim stopniu ma świadomość istotnej roli drobnoustrojów w prawidłowym funkcjonowaniu środowiska
glebowego

3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa
1. Kunicki-Goldfinger W., Życie bakterii, PWN, Warszawa, 2007

2. Paul E.,A. Clark F.,E., Mikrobiologia i biochemia gleb, UMCS, Lublin, 2000

3. Mieczysław K. Błaszczyk, Mikroorganizmy w ochronie środowiska, PWN, Warszawa, 2009
4. A. Nowak, B. Marska, H. Wronkowska, W. Michalcewicz, Błaszak M., Przybulewska K., Hawrot-Paw M., Ćwiczenia z mikrobiologii dla
kierunków:biologia, biotechnologia, ochrona środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo, towaroznawstwo. Szczecin., Zachodniopomorski
Uniwersytet Technologiczny, Szczecin, 2010

Literatura uzupełniająca
1. Daniel Hillel, Gleba w środowisku, PWN, 2012

2. Cezary A. Kwiatkowski, Aspekty proekologicznego gospodarowania w agroekosystemach, Perfekta info, Lublin, 2014
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ECTS

Mikrobiologia stosowana

stacjonarna

inżynier

WNOZIR/MS/S1/

4,0

zaliczenie polski

4,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk rolniczych

Dyscypliny naukowe technologia żywności i żywienia (100%)

ogólnoakademickiProfil

Moduł

WirusologiaPrzedmiot

Specjalność

Zakład Gospodarki Rybackiej i Ochrony WódJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

laboratoria 6 15 2,0 0,50 zaliczenieL

wykłady 6 30 2,0 0,50 zaliczenieW

Kiełpińska Jolanta (Jolanta.Kielpinska@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Podstawowa wiedz z zakresu biologii, biologii komórki, chemii i genetyki.

Cele modułu/przedmiotu

C-1 Zapoznanie studentów z terminologią wirusologiczną, budową, podziałem i finkcjonowaniem wirusów oraz ich udziałem w
infekcjach wirusowych.

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-L-1 Izolacja wirusów z tkanek organizmów żywych 2

T-L-2 Metody doboru tkanek do izolacji patogennych wirusów 2

T-L-3 Replikacja wirusów - optymalizacja metodyki 4

T-L-4 Wyniki fałszywie pozytywne i negatywne 2

T-L-5 Analiza sekwencji genomu wirusowego. 4

T-L-6 Przegląd programów do analizy bioinformatycznej sekwencji. 1

T-W-1 Właściwości wirusów i ich klasyfikacja. Genomy wurusów DNA i RNA. Replikacja genomów wirusowych. 4

T-W-2 Namnażanie wirusów w laboratorium (hodowle komórkowe i tkankowe). 2

T-W-3 Wybrane wirusy zwierzęce i roślinne. Charakterystyka i patogenność. 6

T-W-4 Zwalczanie i zapobieganie infekcjom wirusowym. Interferony.Szczepionki. Chemioterapia infekcji
wirusowych. 2

T-W-5 Patogenność i wirulencja jako czynniki wirusowe. 2

T-W-6 Odporność na zakażenie. Mechanizmy odporności. Odporność immunologiczna. 2

T-W-7 Nowotwory. Onkogeny wirusowe i komórkowe. 2

T-W-8 Wirusy a populacja. Podstawy epidemiologii. 2

T-W-9 Terapia genowa 2

T-W-10 Diagnostyka wirusologiczna wybranych chorób ludzi i zwierząt. 6

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
Uczestnictwo w zajęciach 15A-L-1

Konsultacje z prowadzącym 10A-L-2

Przygotowanie do zaliczenia 35A-L-3

Uczestnictwo w wykładach 30A-W-1

Konsultacje z prowadzącym zajęcia 15A-W-2

Studiowanie literatury i przygotowanie do zaliczenia 15A-W-3

Wirusologia
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Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Podające i eksponujące

M-2 Aktywizujące i praktyczne

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 Ocena formującaP

S-2 Ocena podsumowującaP

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

MS_1A_W03
MS_1A_W11
MS_1A_W12

P6S_WG
P6S_WK P6S_WG C-1 S-1

S-2

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-4
T-L-5
T-L-6
T-W-1
T-W-2

M-1
M-2

MS_1A_C13_W01
Student rozumie podstawowe pojęcia i terminologię
wirusologiczną oraz potrafi scharakteryzować wybrane wirusy
roślinne i zwierzęce. Zna i potrafi wyjaśnić mechanizmy
rozprzestrzeniania się wirusów a także możliwości zapobiegania
infekcjom wirusowym.

T-W-3
T-W-4
T-W-5
T-W-6
T-W-7
T-W-8
T-W-9
T-W-10

Umiejętności

MS_1A_U01
MS_1A_U02
MS_1A_U05
MS_1A_U07

P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-1 S-1
S-2

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-4
T-L-5
T-L-6
T-W-1
T-W-2

M-1
M-2

MS_1A_C13_U01
Student potrafi dokonać wyboru odpwiedniej metody
wyizolowania wirusów z tkanek a także ma umiejętność
oszacowania skutecznej metody jego powielenia i potrafi
zinterpretować wyniki analizy molekularnej małego fragmentu
genomu.

T-W-3
T-W-4
T-W-5
T-W-6
T-W-7
T-W-8
T-W-9
T-W-10

Kompetencje społeczne

MS_1A_K01
P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-1 S-1

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-4
T-L-5
T-L-6
T-W-1
T-W-2

M-1
M-2

MS_1A_C13_K01
Student ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności oraz
możliwości ich wykorzystania w pracy badawczej.

T-W-3
T-W-4
T-W-5
T-W-6
T-W-7
T-W-8
T-W-9
T-W-10

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
MS_1A_C13_W01 2,0 Student nie posiada wymaganej wiedzy.

3,0 Student posiada podstawowy zasób wiedzy.

3,5 Student w zakresie ogólnym zna terminologię wirusologiczną. Orientuje się w systematyce wirusów oraz potrafi dokonać
ogólnej charakterystyki wybranmych grup wirusów roślinnych i zwierzęcych.

4,0
Student w zakresie ogólnym zna terminologię wirusologiczną. Orientuje się w systematyce wirusów oraz potrafi dokonać
ogólnej charakterystyki wybranmych grup wirusów roślinnych i zwierzęcych. Zna zagadnienie wirulencji i patogenności oraz
mechanizm uzyskiwania odporności.

4,5
Student w zakresie ogólnym zna terminologię wirusologiczną. Orientuje się w systematyce wirusów oraz potrafi dokonać
ogólnej charakterystyki wybranmych grup wirusów roślinnych i zwierzęcych. Zna zagadnienie wirulencji i patogenności oraz
mechanizm uzyskiwania odporności. Student dobrze orientuje się w metodyce izolacji i powielania fragmentó genomów
wirusowych.

5,0
Student w zakresie ogólnym zna terminologię wirusologiczną. Orientuje się w systematyce wirusów oraz potrafi dokonać
ogólnej charakterystyki wybranmych grup wirusów roślinnych i zwierzęcych. Zna zagadnienie wirulencji i patogenności oraz
mechanizm uzyskiwania odporności. Student dobrze orientuje się w metodyce izolacji i powielania fragmentów genomów
wirusowych oraz metodach ich analizy. Student poejmuje próbę interpretacji analiz bioinformatycznych.

Umiejętności
MS_1A_C13_U01 2,0 Student nie potrafi wykorzystać umiejętności przekazanych na zajęciach.

3,0 Student posiada podstawową umiejętność wykorzystania praktycznego wiedzy przekazanej na zajęciach.

3,5 Student w zakresie ogólnym potrafi zastosować techniki i metody wykorzystywane w wirusologii.

4,0 Student potrafi dobrać i zastosować własciwe metody stosowane w wirusologii.

4,5 Student potrafi dobrać i zastosować własciwe metody stosowane w wirusologii a także potrafi skorzystać z publikacji
naukowych w języku polskim w celu uzupełnienia i poszerzenia swojej wiedzy.

5,0 Student potrafi dobrać i zastosować własciwe metody stosowane w wirusologii a także potrafi skorzystać z publikacji
naukowych w języku polskim i angielskim w celu uzupełnienia i poszerzenia swojej wiedzy.

Inne kompetencje społeczne
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Inne kompetencje społeczne
MS_1A_C13_K01 2,0 Student nie ma świadomości swojej wiedzy i nie rozumie potrzeby samokształcenia.

3,0 Student ma świadomość swojej wiedzy, jednak nie widzi potrzeby samokształcenia.

3,5 Student ma świadomość swojej wiedzy, widzi potrzebę samokształcenia nie potrafi jednak ocenić zysków, które wynikają z
zastosowania technik molekularnych w wirusologii.

4,0 Student ma świadomość swojej wiedzy, widzi potrzebę samokształcenia i potrafi ocenić zyski, które wynikają z zastosowania
technik molekularnych w wirusologii.

4,5
Student ma świadomość swojej wiedzy, widzi potrzebę samokształcenia i potrafi ocenić zyski, które wynikają z zastosowania
technik molekularnych w wirusologii ze szczególnym naciskiem na zrozumienie potrzeby prewencji i budowania bloku
ummunologicznego w populacjach.

5,0
Student ma świadomość swojej wiedzy, widzi potrzebę samokształcenia i potrafi ocenić zyski, które wynikają z zastosowania
technik molekularnych w wirusologii ze szczególnym naciskiem na zrozumienie potrzeby prewencji i budowania bloku
ummunologicznego w populacjach. Potrafi poprowadzić dyskusję na wybrane zagadnienie z zakresu wirusologii ogólnej.

Literatura podstawowa
1. Collier L. Oxford J., Wirusologia, PZWL, Warszawa, 2001, Drugie

2. Goździcka-Józefiak A., Wirusologia molekularna, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań, 2004, Pierwsze

3. Piekarowicz A., Podstawy wirusologii molekularnej, PWN, Warszawa, 2004, Pierwsze

Literatura uzupełniająca
1. Larski Z., Diagnostyka wirusologiczna chorób zwierząt, PWRiL, Warszawa, 1992, Trzecie

2. Alberts B i inni, Podstawy biologii komórki, PWN, Warszawa, 2009, Drugie

3. Wybrane publikacje dotyczące nowych wirusów i nowych technik detekcji, 2011
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ECTS

Mikrobiologia stosowana

stacjonarna

inżynier

WNOZIR/MS/S1/

5,0

egzamin polski

5,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk rolniczych

Dyscypliny naukowe technologia żywności i żywienia (100%)

ogólnoakademickiProfil

Moduł

Fizjologia człowiekaPrzedmiot

Specjalność

Zakład Fizjologii Żywienia CzłowiekaJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

laboratoria 4 30 2,0 0,50 zaliczenieL

wykłady 4 30 3,0 0,50 egzaminW

Sadowska Joanna (Joanna.Sadowska@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny
Bruszkowska Magda (Magda.Bruszkowska@zut.edu.pl), Daniel Izabela
(Izabela.Daniel@zut.edu.pl), Friedrich Mariola (Mariola.Friedrich@zut.edu.pl), Sadowska
Joanna (Joanna.Sadowska@zut.edu.pl)

Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Znajomość biologii i podstaw anatomii

Cele modułu/przedmiotu
C-1 Zapoznanie z podstawowymi prawami i zasadami funkcjonowania organizmu ludzkiego

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-L-1 Tkanka żywa - pobudliwość i pobudzenie 3

T-L-2 Rejestracja pracy mięśni w różnych warunkach 2

T-L-3 Łuk odruchowy. Badanie odruchów u człowieka 2

T-L-4 Fizjologia zmysłów 2

T-L-5 Fizjologia krwi. Grupy krwi w układzie ABO i Rh 5

T-L-6 Wpływ różnych czynników na pracę serca 2

T-L-7 Układ naczynioruchowy. Ciśnienie tętnicze krwi 4

T-L-8 Mechanizm oddychania i wpływ różnych czynników na oddychanie 4

T-L-9 Wpływ czynników środowiskowych na temperaturę 2

T-L-10 Układ wydalniczy. Badanie składu moczu 2

T-L-11 Integracja funkcji układów i narządów podczas wysiłku fizycznego 2

T-W-1 Prawa fizjologiczne organizmu 2

T-W-2 Fizjologia komórki 2

T-W-3 Czynność komórek nerwowych i mięśniowych 3

T-W-4 Układ nerwowy i mięśniowy 4

T-W-5 Wydzielanie wewnętrzne 4

T-W-6 Fizjologia krwi 3

T-W-7 Serce i układ krążenia 3

T-W-8 Układ oddechowy 3

T-W-9 Termoregulacja 2

T-W-10 Układ wydalniczy 4

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
Udział w ćwiczeniach 30A-L-1

Fizjologia cz�owieka
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Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin

Godziny kontaktowe z nauczycielem 5A-L-2

Przygotowanie do zajęć 10A-L-3

Przygotowanie do kolokwiów cząstkowych 15A-L-4

udział w wykładach 30A-W-1

analiza wskazanej literatury 15A-W-2

przygotowanie do egzaminu 35A-W-3

godziny kontaktowe z nauczycielem 10A-W-4

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Wykład informacyjny

M-2 Ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 Odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęćF

S-2 Kolokwium sprawdzające wiedzę z poszczególnych działówF

S-3 Egzamin końcowy zawierający 5 pytań otwartychP

S-4 Nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopniaF

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

MS_1A_W11 P6S_WG C-1
S-1
S-2
S-3

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-4
T-L-5
T-L-6
T-L-7
T-L-8
T-L-9
T-L-10

M-1
M-2

MS_1A_C14_W01
Potrafi scharakteryzować zasady funkcjonowania
poszczególnych narządów i układów w organizmie czlowieka

T-L-11
T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5
T-W-6
T-W-7
T-W-8
T-W-9
T-W-10

Umiejętności

MS_1A_U02
MS_1A_U03

P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-1 S-1
S-2

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-4
T-L-5
T-L-6
T-L-7
T-L-8
T-L-9
T-L-10

M-1
M-2

MS_1A_C14_U01
Potrafi wytłumaczyć odstępstwa od prawidłowego
funkcjonowania organizmu zaobserwowane na podstawie
właściwie dobranych testów, wykorzystując najnowszą wiedzę

T-L-11
T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5
T-W-6
T-W-7
T-W-8
T-W-9
T-W-10

Kompetencje społeczne

MS_1A_K01
MS_1A_K05

P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-1 S-4

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-4
T-L-5
T-L-6
T-L-7
T-L-8
T-L-9
T-L-10

M-1
M-2

MS_1A_C14_K01
Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i popularyzacji
zdobytej wiedzy

T-L-11
T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5
T-W-6
T-W-7
T-W-8
T-W-9
T-W-10

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
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Wiedza
MS_1A_C14_W01

2,0
Student nie opanował podstawowego materiału programowego
brak poprawnej odpowiedzi na co najmniej 1 pytanie
nie zaliczone co najmniej jedno kolokwium cząstkowe

3,0

Student:
- w zakresie dostatecznym opanował podstawowy materiał programowy,
- w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału,
- w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe
poprawna odpowiedź na 5 pytań, w zakresie podstawowym
zaliczone kolokwia cząstkowe, średnia do 3,25

3,5

Student
- w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe.
- w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany
- w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów merytorycznych i językowych
wyczerpująca odpowiedź na 2 pytania i poprawna odpowiedź
na 3 pytania w zakresie podstawowym
zaliczone kolokwia cząstkowe, średnia 3,25 - 3,75

4,0

Student
-w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy,
- w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość  zakres materiału,
- w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe.
- w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie
- w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne błędy merytoryczne i językowe
wyczerpująca odpowiedź na 3 pytania i poprawna odpowiedź na
2 pytania w zakresie podstawowym
zaliczone kolokwia cząstkowe, średnia 3,75 - 4,25

4,5

Student
- w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy,
- w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość  zakres materiału,
- w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe.
- w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie
- w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności
wyczerpująca odpowiedź na co najmniej 4 pytania
zaliczone kolokwia cząstkowe, średnia 4,25 - 4,75

5,0

Student
w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy,
- w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakresu materiału,
- w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe.
- w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje ciekawość poznawczą
- w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności, tezy prawidłowe i pewne
wyczerpująca odpowiedź  na wszystkie pytania
zaliczone kolokwia cząstkowe, średnia 4,75-5,0

Umiejętności
MS_1A_C14_U01 2,0 nie interpretuje żadnych wyników badań

3,0 interpretuje wszystkie omawiane wyniki badań w zakresie podstawowym

3,5 potrafi zinterpretować wyniki wszystkich omawianych badań w zakresie wyczerpującym,

4,0 potrafi zinterpretować wyniki wszystkich omawianych badań w zakresie wyczerpującym, podaje przyczyny ich odchyleń od
normy

4,5 potrafi zinterpretować wyniki wszystkich omawianych badań w zakresie rozszerzonym, podaje przyczyny ich odchyleń od
normy

5,0 potrafi zinterpretować wyniki wszystkich omawianych badań w zakresie rozszerzonym, podaje przyczyny ich odchyleń od
normy i proponuje działania korygujące

Inne kompetencje społeczne
MS_1A_C14_K01 2,0 Nie zdefiniowano w formie stopnia

3,0 Nie zdefiniowano w formie stopnia

3,5 Nie zdefiniowano w formie stopnia

4,0 Nie zdefiniowano w formie stopnia

4,5 Nie zdefiniowano w formie stopnia

5,0 Nie zdefiniowano w formie stopnia

Literatura podstawowa
1. Traczyk W., Fizjologia człowieka w zarysie, PZWL, Warszawa, 2010

2. Traczyk W., Trzebski A., Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej, PZWL, Warszawa, 2009

3. Ganong W., Fizjologia, PZWL, Warszawa, 2009

Literatura uzupełniająca
1. Konturek S., Fizjologia człowieka, Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2007
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ECTS

Mikrobiologia stosowana

stacjonarna

inżynier

WNOZIR/MS/S1

3,0

zaliczenie polski

3,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk rolniczych

Dyscypliny naukowe technologia żywności i żywienia (100%)

ogólnoakademickiProfil

Moduł

Preparatyka mikrobiologicznaPrzedmiot

Specjalność

Zakład Mikrobiologii i Biotechnologii StosowanejJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

laboratoria 2 30 3,0 1,00 zaliczenieL

Bogusławska-Wąs Elżbieta (Elzbieta.Boguslawska-Was@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny
Dłubała Alicja (Alicja.Dlubala@zut.edu.pl), Sawicki Wojciech (Wojciech.Sawicki@zut.edu.pl),
Szymczak Barbara (Barbara.Szymczak@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 podstawowa wiedza z biologii

Cele modułu/przedmiotu
C-1 przekazanie wiedzy i umiejętności dotyczących technik wykrzystywanych w preparatyce mikrobiologicznej

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-L-1 Metody mikroskopowe 2

T-L-2 Podstawowe zasady obowiązujące w preparatyce mikroskopowej 2

T-L-3 Barwienie drobnoustrojów - podział, metody i zakres wykorzystania 2

T-L-4 Różnicowanie bakterii - gram (+) i gram (-) 2

T-L-5 Metody barwienia endospor 2

T-L-6 Barwienie otoczek 2

T-L-7 Barwienie drobnoustrojów kwasoopornych i tzw. bakterii MZN 2

T-L-8 Metoda Neissera w różnicowaniu maczugowców 2

T-L-9 Preparatyka przyżyciowa - metody i zakres wykorzystania 2

T-L-10 Bezposrednie liczenie drobnoustrojów żywych i martwych 2

T-L-11 Mikroskopowe metody wyznaczania poziomu odżywienia mikroorganizmów 2

T-L-12 Mikroskopowe preparaty niebarwione 2

T-L-13 Preparaty w kropli wiszacej 2

T-L-14 Preparaty mikroskopowe do obserwacji w ciemnym polu 2

T-L-15 Mikrometria 2

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
uczestnictwo w zajęciach 30A-L-1

przygotownaie do ćwiczeń bierzących 18A-L-2

Konsultacje 16A-L-3

przygotowanie do zaliczenia części pratycznej i teoretycznej 20A-L-4

zaliczenie praktyczne 4A-L-5

zalicznie części teoretycznej 2A-L-6

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 metody praktyczne

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)

Preparatyka mikrobiologiczna
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Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)

S-1 ocena formująca
ocena podsumowujacaF

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

MS_1A_W05 P6S_WG
P6S_WK C-1 S-1

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-4
T-L-5
T-L-6
T-L-7
T-L-8

M-1
MS_1A_C15_W01
student ma wiedze na temat budowy mikroboorganizmów i
technik ich wyrózniania

T-L-9
T-L-10
T-L-11
T-L-12
T-L-13
T-L-14
T-L-15

Umiejętności

MS_1A_U03
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-1 S-1
T-L-1
T-L-2
T-L-3 M-1

MS_1A_C15_U01
potrafi zastosowac techniki obowiazujace w preparatyce
mikrobiologicznej w celu wyszczególnienia okreslonych cech
mikroorganizmów

T-L-4
T-L-9

Kompetencje społeczne

MS_1A_K05
P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-1 S-1

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-4
T-L-5
T-L-6
T-L-7
T-L-8

M-1
MS_1A_C15_K01
ma świadomość konieczności propagowania wiedzy z zakresu
mikrobiologii i jej roli w ekosystemie

T-L-9
T-L-10
T-L-11
T-L-12
T-L-13
T-L-14
T-L-15

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
MS_1A_C15_W01 2,0

3,0 posiada wiedzeę na temat technik i mozliwosci ich wykorzystania w preparatyce mikrobiologicznej

3,5
4,0
4,5
5,0

Umiejętności
MS_1A_C15_U01 2,0

3,0 potrafi wykorzystać znane mu techniki w preparatyce mikrobiologicznej

3,5
4,0
4,5
5,0

Inne kompetencje społeczne
MS_1A_C15_K01 2,0

3,0 ma świadomość możliwości wykorzystania technik wykorzystywanych w preparatyce mikrobiologicznej

3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa
1. W.Duszkiewicz-Reinhard, R. Grzybowski, E. Sobczak, Teoria i ćwiczenia z mikrobiologii ogolnej i technicznej, SGGW, warszawa, 1999

2. E. Daczkowska-Kozon, W.Dąbrowski, Mikrobiologia Zywności, AR Szczecin, Szczecin, 2001

3. J. Baj, Mikrobiologia, PWN, Warszawa, 2018
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ECTS

Mikrobiologia stosowana

stacjonarna

inżynier

WNOZIR/MS/S1/

4,0

egzamin polski

4,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk rolniczych

Dyscypliny naukowe technologia żywności i żywienia (100%)

ogólnoakademickiProfil

Moduł

Diagnostyka mikrobiologicznaPrzedmiot

Specjalność

Zakład Mikrobiologii i Biotechnologii StosowanejJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

laboratoria 7 45 2,0 0,50 zaliczenieL

wykłady 7 15 2,0 0,50 egzaminW

Bogusławska-Wąs Elżbieta (Elzbieta.Boguslawska-Was@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny
Bogusławska-Wąs Elżbieta (Elzbieta.Boguslawska-Was@zut.edu.pl), Szymczak Barbara
(Barbara.Szymczak@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne

W-1 Opanowanie treści z przedmiotów: podstawy mikrobiologii, techniki mikrobiologiczne, mikrobiologia lekarska, żywności i
przemysłowa.

Cele modułu/przedmiotu
C-1 Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie diagnostyki zakażeń mikrobiologicznych

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-L-1 Diagnostyka zakażeń górnych dróg oddechowych - analiza przypadków. 6

T-L-2 Diagnostyka zakażeń układu pokarmowego, różnicowanie pałeczek G- - analiza przypadków.
Mechanizmy oporności. 9

T-L-3 Diagnostyka różnicowa zakażeń dróg moczowych, analiza przypadków. 6

T-L-4 Diagnostyka zakażeń ran i skóry, analiza przypadków. 6

T-L-5 Woda, ścieki i gleba jako źródło mikroorganizmów. 9

T-L-6 Diagnostyka mikroorganzmów izolowanych z żywności. 9

T-W-1 Walidacja i weryfikacja metod i testów diagnostycznych. 2

T-W-2 Diagnostyka zakażeń układu oddechowego. 2

T-W-3 Diagnostyka zakażeń układu pokarmowego. 2

T-W-4 Diagnostyka różnicowa zakażeń dróg moczowych 2

T-W-5 Diagnostyka zakażeń ran i skóry. 2

T-W-6 Diagnostyka mikroorganizmów izolowanych z żywności. 5

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
Uczestnictwo w zajęciach 45A-L-1

Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych 15A-L-2

Uczestnictwo w wykładach 15A-W-1

Analiza wskazanej literatury 30A-W-2

Przygotowanie do egzaminu 15A-W-3

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Wykład informacyjny, prezentacja multimedialna

M-2 Dyskusja dydaktyczna związana z wykładem

M-3 Ćwiczenia laboratoryjne

M-4 Metoda przypadków

Diagnostyka mikrobiologiczna
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Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 Odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć.F

S-2 Ocena praktycznego wykonania ćwiczenia - analiza przypadków.F

S-3 Końcowe zaliczenie.P

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

MS_1A_W07
MS_1A_W11
MS_1A_W12

P6S_WG
P6S_WK C-1

S-1
S-2
S-3

T-L-1
T-L-2

M-1
M-2
M-3

MS_1A_C16_W01
Ma podstawową wiedzę dotyczącą mikroorganizmów oraz metod
ich wykrywania. Ma ogólną wiedzę dotyczącą metod
diagnostycznych. Ma wiedzę dotyczącą organizacji, wyposażenia
oraz metod pracy i bezpieczeństwa laboratoriów badawczych i
diagnostycznych w szczególności laboratoriów
mikrobiologicznych.

T-L-3
T-L-4

Umiejętności

MS_1A_U02
MS_1A_U06
MS_1A_U07

P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-1
S-1
S-2
S-3

T-L-1
T-L-2 M-1

M-2
M-3

MS_1A_C16_U01
Posiada umiejętność doboru właściwych procedur i metod
analitycznych. Potrafi zastosować podstawowe techniki i
narzędzia badawcze w diagnostyce mikrobiologicznej. Posiada
umiejętność organizacji pracy w laboratorium
mikrobiologicznym.

T-L-3
T-L-4

Kompetencje społeczne

MS_1A_K01
P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-1
S-1
S-2
S-3

T-W-1
T-W-3
T-W-4 M-2

M-3

MS_1A_C16_K01
Rozumie potrzebę uczenia się i ciągłego dokształcania. Ma
świadomośc znaczenia zawodowej odpowiedzialności za
bezpieczeństwo pracu własnej i innych. Umie postępować w
stanach zagrożenia.

T-W-5
T-W-6

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
MS_1A_C16_W01 2,0 Student nie opanował podstawowych zagadnień dotyczących patogenów człowieka oraz metod ich wykrywania. Nie posiada

podstawowej wiedzy dotyczącej organizacji i metod pracy w laboratorium mikrobiologicznym.

3,0 Student posiada dostateczną wiedzę dotyczącą patogenów człowieka oraz metod ich wykrywania. W stopniu dostatecznym
zna organizację i metody pracy w laboratorium mikrobiologicznym. Zdobytą wiedzę poprawnie wykorzystuje.

3,5 Student posiada częściową wiedzę dotyczącą patogenów człowieka oraz metod ich wykrywania. W stopniu częściowym zna
organizację i metody pracy w laboratorium mikrobiologicznym. Zdobytą wiedzę poprawnie wykorzystuje.

4,0 Student opanował prawie całą wiedzę dotyczącą patogenów człowieka oraz metod ich wykrywania. W dużym stopniu zna
organizację i metody pracy w laboratorium mikrobiologicznym. Zdobytą wiedzę poprawnie wykorzystuje.

4,5
Student posiada całą wiedzę dotyczącą patogenów człowieka oraz metod ich wykrywania. Zna organizację i metody pracy w
laboratorium mikrobiologicznym. Zdobytą wiedzę poprawnie wykorzystuje. Prawidłowo dobiera metody diagnostyczne.
Samodzielnie kojarzy i wyciąga wnioski.

5,0
Student posiada całą wiedzę dotyczącą patogenów człowieka oraz metod ich wykrywania. Zna organizację i metody pracy w
laboratorium mikrobiologicznym. Zdobytą wiedzę poprawnie wykorzystuje. Prawidłowo dobiera metody diagnostyczne.
Samodzielnie kojarzy i wyciąga wnioski. Potrafi znaleźć źródło błędów i wprowadzić korekty, z uzasadnieniem.

Umiejętności
MS_1A_C16_U01 2,0 Student nie potrafi prawidłowo dobrać metody i procedur do identyfikacji drobnoustrojów. Nie potrafi poradzić sobie

samodzielnie z trudnościami mogącymi pojawić się na każdym z etapów pracy.

3,0 Student potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z nieznaczną pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z
dobraniem metody i procedur do identyfikacji drobnoustrojów. Poprawnie prezentuje wyniki swoich badań, bez analizy.

3,5 Student potrafi zidentyfikować i samodzielnie radzi sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z dobraniem metody i
procedur do identyfikacji drobnoustrojów. Poprawnie prezentuje wyniki swoich badań, dokonując analizy.

4,0
Student potrafi samodzielnie zidentyfikować i radzi sobie z trudnościami związanymi z dobraniem metody i procedur do
identyfikacji drobnoustrojów. Poprawnie prezentuje wyniki swoich badań, dokonując analizy. Potrafi prowadzić dyskusję
uzyskanych wyników.

4,5
Student samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje trudności związane z dobraniem metody i procedur do identyfikacji
drobnoustrojów. Poprawnie prezentuje wyniki swoich badań, dokonując analizy. Potrafi prowadzić dyskusję uzyskanych
wyników oraz wskazać popełnione błędy.

5,0
Student samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje trudności związane z dobraniem metody i procedur do identyfikacji
drobnoustrojów. Poprawnie prezentuje wyniki swoich badań, dokonując analizy. Potrafi prowadzić dyskusję uzyskanych
wyników oraz wskazać błędy i dokonać korekty. Dzięki posiadanej wiedzy i umiejętnością wykazuje się własną inicjatywą.

Inne kompetencje społeczne
MS_1A_C16_K01 2,0 Nie posiada potrzeby dokształcania się.

3,0 Posiada potrzebę dokształcania się.

3,5 Ma świadomość potrzeby dokształcania się i poszerzania wiedzy.

4,0 Ma świadomość potrzeby dokształcania się, poszerzania i aktualizowania wiedzy.

4,5
Ma świadomość potrzeby dokształcania się, poszerzania i aktualizowania wiedzy. Ponadto ma świadomość odpowiedzialności
za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszeniu odpowiedzialności za wspólnie
realizowane zadanie

5,0
Ma świadomość potrzeby ciągłego dokształcania się, poszerzania i aktualizowania wiedzy. Ponadto ma świadomość
odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszeniu
odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie
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Literatura podstawowa
1. Szewczyk E. M., Diagnostyka bakteriologiczna, PWN, Warszawa, 2005

2. Przondo-Mordarska A., Procedury diagnostyki mikrobiologicznej w wybranych zakażeniach układowych., Continuo, Wrocław, 2004

Literatura uzupełniająca
1. Przondo-Mordarska A., Podstawowe procedury laboratoryjne w bakteriologii klinicznej, PZWL, Warszawa, 2005
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ECTS

Mikrobiologia stosowana

stacjonarna

inżynier

WNOZIR/MS/S1/

5,0

egzamin polski

5,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk rolniczych

Dyscypliny naukowe technologia żywności i żywienia (100%)

ogólnoakademickiProfil

Moduł

Podstawy immunologiiPrzedmiot

Specjalność

Zakład Podstaw Żywienia CzłowiekaJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

ćwiczenia audytoryjne 5 30 3,0 0,50 zaliczenieA

wykłady 5 30 2,0 0,50 egzaminW

Bogacka Anna (Anna.Bogacka@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Balejko Edyta (Edyta.Balejko@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Opanowanie treści przedmiotów: chemia ogólna, techniki mikrobiologiczne, fozjologia człowieka.

Cele modułu/przedmiotu

C-1 Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie budowy i funkcjonowania układu immunologcznego i
mechanizmów odporności człowieka.

C-2 Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie metod immunologicznych.

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-A-1 Badania z użyciem zwierząt laboratoryjnych 2

T-A-2 Metody wykrywania uykładu HLA 2

T-A-3 Ocena układu dopełniacza 2

T-A-4 Nieswoista odporność koórkowa-metody badań 2

T-A-5 Przeciwciała 2

T-A-6 Przeciwciała monoklonalne 2

T-A-7 Cytometria przepływowa 2

T-A-8 Kolokwium z I części wykładów i audytoriów 2

T-A-9 Precypitacja i aglutynacja 2

T-A-10 Immunoblotting 2

T-A-11 Odczyny immunofluorescencyjne i radioimmunologiczne 2

T-A-12 Immunomodulacja składnikami żywności 2

T-A-13 Kolokwium z II części wykładów i audytoriów 2

T-A-14 Markery nowotworowe 2

T-A-15 Naturalne immunomodulatory 2

T-W-1 Morfologia układu limfatycznego i podstawowe funkcje 2

T-W-2 Główny układ antygenów zgodności tkankowej 2

T-W-3 Nieswoista odporność humoralna 2

T-W-4 Mechanizmy odporności nieswoistej komórkowej, współdziałanie z odpowiedzią humoralną 2

T-W-5 Antygeny, odporność komórkowa mediowana przez limfocyty T 2

T-W-6 Swoista odporność humoralna 2

T-W-7 Współdziałanie odpowiedzi komórkowej i humoralnej. Tolerancja immunologiczna 2

T-W-8 Odporność w zakażeniach bakteryjnych 2

Podstawy immunologii
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Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-W-9 Odporność w zakażeniach wirusowych 2

T-W-10 Szczepienia i szczepionki 2

T-W-11 Alergia-mechanizmy reakcji nadwrażliwości 2

T-W-12 Alergia-mechanizmy reakcji nadwrażliwości 2

T-W-13 Immunologiczne mechanizmy autoimmunizacji 2

T-W-14 Immunologia nowotworów 2

T-W-15 Niedobory immunologiczne 2

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
Uczestnictwo w zajęciach 30A-A-1

Przygotowanie do zajęć audytoryjnych 15A-A-2

Przygotowanie do okresowych kolokwiów 20A-A-3

Konsultacje z nauczycielem 5A-A-4

Analiza wskazanej literatury 20A-A-5

Uczestnictwo w wykładach 30A-W-1

Analiza wskazanej literatury 10A-W-2

Przygotowanie do egzaminu 16A-W-3

Godziny kontaktowe z nauczycielem 5A-W-4

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Wykład informacyjny, prezentacja multimedialna

M-2 Dyskusja dydaktyczna związana z wykładem

M-3 Ćwiczenia laboratoryjne- opanowanie metod oceny odporności swoistej i nieswoistej oraz alergii pokarmowej.

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 Odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć.F

S-2 Ocena praktycznego wykonania ćwiczenia - analiza przypadków.F

S-3 Końcowe zaliczenie.P

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

MS_1A_W11
MS_1A_W13

P6S_WG
P6S_WK C-1

S-1
S-2
S-3

T-A-2
T-A-4
T-A-5
T-A-6
T-A-7
T-A-8
T-A-9
T-A-10
T-A-11
T-A-12
T-A-14
T-A-15
T-W-1

M-1
M-2
M-3

MS_1A_C17_W01
Posiada podstawową wiedzę na temat funkcjonowania układu
immunologicznego, mechanizmów odpornościowych i metod
diagnostycznych.

T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5
T-W-6
T-W-7
T-W-8
T-W-9
T-W-10
T-W-11
T-W-12
T-W-14
T-W-15

Umiejętności

MS_1A_U02
MS_1A_U06

P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-1
S-1
S-2
S-3

T-A-2
T-A-4
T-A-5
T-A-6
T-A-7
T-A-8

M-1
M-2
M-3

MS_1A_C17_U01
Posiada umiejętność doboru właściwych procedur i metod w
zakresie oceny odporności swoistej i nieswoistej, prwidłowej
interpretacji wyników.

T-A-9
T-A-10
T-A-11
T-A-12
T-A-14
T-A-15

Kompetencje społeczne

MS_1A_K01
MS_1A_K03

P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-1
S-1
S-2
S-3

T-A-2
T-A-4
T-A-5
T-A-6
T-A-7
T-A-8
T-A-10
T-A-11
T-A-12
T-A-14
T-A-15
T-W-1
T-W-2

M-1
M-2
M-3

MS_1A_C17_K01
Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności. Rozumie potrzebę
uczenia się i ciągłego dokształcania. Ma świadomość znaczenia
zawodowej odpowiedzialności za pracę własną i zespołu. Potrafi
współdziałać i pracować w grupie przyjmując różne role.

T-W-3
T-W-4
T-W-5
T-W-6
T-W-7
T-W-8
T-W-9
T-W-10
T-W-11
T-W-12
T-W-14
T-W-15
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Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
MS_1A_C17_W01

2,0
Student nie opanował podstawowych zagadnień z zakresu budowy, funkcjonowania układu immunologicznego człowieka
oraz metod oceny odporności. Nie posiada podstawowej wiedzy dotyczącej organizacji i metod pracy w laboratorium
mikrobiologicznym.

3,0
Student posiada dostateczną wiedzę z zakresu budowy, funkcjonowania układu immunologicznego człowieka oraz metod
oceny odporności. W stopniu dostatecznym zna organizację i metody pracy w laboratorium mikrobiologicznym. Zdobytą
wiedzę poprawnie wykorzystuje.

3,5
Student posiada częściową wiedzę z zakresu budowy, funkcjonowania układu immunologicznego człowieka oraz metod
oceny odporności. W stopniu częściowym zna organizację i metody pracy w laboratorium diadnostycznym. Zdobytą wiedzę
poprawnie wykorzystuje.

4,0
Student opanował prawie całą wiedzę z zakresu budowy, funkcjonowania układu immunologicznego człowieka oraz metod
oceny odporności. W dużym stopniu zna organizację i metody pracy w laboratorium diagnostycznym. Zdobytą wiedzę
poprawnie wykorzystuje.

4,5
Student posiada całą wiedzę z zakresu budowy, funkcjonowania układu immunologicznego człowieka oraz metod oceny
odporności. Zna organizację i metody pracy w laboratorium diagnostycznym. Zdobytą wiedzę poprawnie wykorzystuje.
Prawidłowo dobiera metody diagnostyczne. Samodzielnie kojarzy i wyciąga wnioski.

5,0
Student posiada całą wiedzę z zakresu budowy, funkcjonowania układu immunologicznego człowieka oraz metod oceny
odporności. Zna organizację i metody pracy w laboratorium dignostycznym. Zdobytą wiedzę poprawnie wykorzystuje.
Prawidłowo dobiera metody diagnostyczne. Samodzielnie kojarzy i wyciąga wnioski. Potrafi znaleźć źródło błędów i
wprowadzić korekty, z uzasadnieniem.

Umiejętności
MS_1A_C17_U01 2,0 Student nie potrafi prawidłowo dobrać metody i procedur w zakresie oceny odporności swoistej i nieswoistej. Nie potrafi

poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi pojawić się na każdym z etapów pracy.

3,0 Student potrafi, z nieznaczną pomocą nauczyciela, dobrać metody i procedur w zakresie oceny odporności swoistej i
nieswoistej. Poprawnie prezentuje wyniki swoich badań, bez analizy.

3,5 Student potrafi zidentyfikować i samodzielnie radzi sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z dobraniem metody i
procedur w zakresie oceny odporności swoistej i nieswoistej. Poprawnie prezentuje wyniki swoich badań, dokonując analizy.

4,0
Student potrafi samodzielnie zidentyfikować i radzi sobie z trudnościami związanymi z dobraniem metody i procedur do
oceny odporności swoistej i nieswoistej. Poprawnie prezentuje wyniki swoich badań, dokonując analizy. Potrafi prowadzić
dyskusję uzyskanych wyników.

4,5
Student samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje trudności związane z dobraniem metody i procedur do oceny odporności
swoistej i nieswoistej. Poprawnie prezentuje wyniki swoich badań, dokonując analizy. Potrafi prowadzić dyskusję uzyskanych
wyników oraz wskazać popełnione błędy.

5,0
Student samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje trudności związane z dobraniem metody i procedur do oceny odporności
swoistej i nieswoistej. Poprawnie prezentuje wyniki swoich badań, dokonując analizy. Potrafi prowadzić dyskusję uzyskanych
wyników oraz wskazać błędy i dokonać korekty. Dzięki posiadanej wiedzy i umiejętnością wykazuje się własną inicjatywą.

Inne kompetencje społeczne
MS_1A_C17_K01 2,0 Nie posiada potrzeby dokształcania się.

3,0 Posiada potrzebę dokształcania się.

3,5 Ma świadomość potrzeby dokształcania się i poszerzania wiedzy

4,0 Ma świadomość potrzeby dokształcania się, poszerzania i aktualizowania wiedzy.

4,5
Ma świadomość potrzeby dokształcania się, poszerzania i aktualizowania wiedzy. Ponadto ma świadomość odpowiedzialności
za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszeniu odpowiedzialności za wspólnie
realizowane zadanie.

5,0
Ma świadomość potrzeby ciągłego dokształcania się, poszerzania i aktualizowania wiedzy. Ponadto ma świadomość
odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszeniu
odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie.

Literatura podstawowa
1. Gołąb J., Jakóbisiak M., Lasek W., Immunologia, PWN, Warszawa, 2006

2. Kandefer-Szerszeń M., Ćwiczenia z immunologii, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 2006

3. Kątnik-Prastowska I., Immunochemia w biologii medycznej. Metody laboratoryjne., PWN, Warszawa, 2009

Literatura uzupełniająca
1. Ptak W., Ptak M., Szczepanik M., Podstawy immunologii, PZWL, Warszawa, 2010

2. Roitt I., Brostoff J., Male D., Immunologia, PZWL, Warszawa, 2000
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Mikrobiologia stosowana

stacjonarna

inżynier

WNOZIR/MS/S1/

4,0

zaliczenie polski

4,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk rolniczych

Dyscypliny naukowe technologia żywności i żywienia (100%)

ogólnoakademickiProfil

Moduł

Techniki mikrobiologicznePrzedmiot

Specjalność

Zakład Mikrobiologii i Biotechnologii StosowanejJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

laboratoria 1 45 4,0 1,00 zaliczenieL

Szymczak Barbara (Barbara.Szymczak@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu biologii i chemii.

Cele modułu/przedmiotu

C-1 Zapoznanie studentów z klasycznymi i nowoczesnymi metodami izolacji mikroorganizmów oraz z możliwościami
wykorzystania różnych technik mikrobiologicznych.

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-L-1 Organizacja pracy w laboratorium mikrobiologicznym. Zasady BHP, przygotowanie szkła
laboratoryjnego, podstawowy sprzęt. 3

T-L-2 Techniki sterylizacji. 4

T-L-3 Techniki przygotowania podłoży mikrobiologicznych. 3

T-L-4 Techniki hodowli drobnoustrojów tlenowych. 5

T-L-5 Technniki hodowli drobnoustrojów beztlenowych. 4

T-L-6 Próbkobranie - techniki pobierania i przygotowania próbek do badań mikrobiologicznych. 3

T-L-7 Kalibracja pipet automatycznych. 3

T-L-8 Techniki oznaczania mikroorganizmów w środowisku - metody płytkowe 5

T-L-9 Techniki oznaczania mikroorganizmów w środowisku - metody NPL, miano. 5

T-L-10 Kontrola jakości podłoży mikrobiologicznych. Dobór szczepów kontrolnych. 7

T-L-11 Techniki przechowywania szczepów bakteryjnych. Kolekcje szczepów wzorcowych. 3

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
uczestnictwo w zajęciach 45A-L-1

Studiowanie literatury 45A-L-2

Przygotawanie sprawozdań z  ćwiczeń laboratoryjnych 30A-L-3

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęćF

S-2 kolokwium pisemneF

S-3 praktyczne zaliczenie ćwiczeńF

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Techniki mikrobiologiczne
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Wiedza

MS_1A_W04
MS_1A_W12

P6S_WG
P6S_WK C-1 S-1

S-2

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-4

M-1

MS_1A_C2_W01
Student posiada ogólna wiedze w zakresie: podstawowych
metod mikrobiologicznych wykorzystywanych do izolacji
mikroorganizmów, budowy i zasady działania sprzetu
laboratoryjnego,

T-L-5
T-L-6
T-L-8
T-L-11

MS_1A_W04
MS_1A_W12

P6S_WG
P6S_WK C-1 S-2

S-3

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-4

M-1
MS_1A_C2_W02
Student posiada wiedzę w zakresie wad i zalet metod
diagnostycznych. Zna i rozumie pojecia mikrobiologiczne i
potrafi je właściwie zastosować

T-L-5
T-L-6
T-L-8
T-L-11

Umiejętności

MS_1A_U02
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-1 S-2
S-3

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-4 M-1

MS_1A_C2_U01
Student posiada umiejętność: potrafi ocenić przydatność
okreslonej techniki mikrobiologicznej do wybranego
doświadczenia, wykonywania pod kierunkiem prowadzacego
prostych testów, interpretacji i wyciagania wniosków,
posługiwania się naukową terminologią mikrobiologiczną
dotyczącą technik mikrobiologicznych,

T-L-5
T-L-6
T-L-8
T-L-11

MS_1A_U02
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-1 S-2
S-3

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-4

M-1
MS_1A_C2_U02
Student posiada umiejętność:posługiwania się sprzętem
laboratoryjnym wykorzystywanym do analiz mikrobiologicznych,
doboru właściwych technik diagnostycznych do doświadczenia

T-L-5
T-L-6
T-L-8
T-L-11

Kompetencje społeczne

MS_1A_K01
P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-1 S-2
S-3

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-4

M-1
MS_1A_C2_K01
Student ma świadomość:
różnorodności technik mikrobiologicznych wykorzystywanych do
izolacji mikroorganizmów

T-L-5
T-L-6
T-L-8
T-L-11

MS_1A_K01
MS_1A_K03

P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-1 S-2
S-3

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-4

M-1
MS_1A_C2_K02
Student ma świadomość wad wynikających z zastosowania
określonej techniki mikrobiologicznej

T-L-5
T-L-6
T-L-8
T-L-11

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
MS_1A_C2_W01 2,0 Wiedza studenta na temat technik mikrobiologicznych jest niewystarczająca

3,0 Wiedza studenta w wyzej wymienionym zakresie spełnia minimalne kryteria

3,5 Wiedza studenta w wyżej wymienionym zakresie jest zadowalajaca, ale ze znaczacymi brakami

4,0 Wiedza studenta w wyżej wymienionym zakresie jest solidna z szeregiem zauważalnych błędów

4,5 Wiedza studenta w wyżej wymienionym zakresie jest powyzej średniego standardu, z pewnymi brakami

5,0 Wiedza studenta w wyzej wymienionym zakresie jest powyżej standardu
MS_1A_C2_W02 2,0 Wiedza studenta na temat technik mikrobiologicznych jest niewystarczająca

3,0 Wiedza studenta w wyżej wymienionym zakresie spełnia minimalne kryteria

3,5 Wiedza studenta w wyżej wymienionym zakresie jest zadowalajaca, ale ze znaczacymi brakami

4,0 Wiedza studenta w wyżej wymienionym zakresie jest solidna z szeregiem zauważalnych błędów

4,5 Wiedza studenta w wyżej wymienionym zakresie jest powyzej średniego standardu, z pewnymi brakami

5,0 Wiedza studenta w wyzej wymienionym zakresie jest powyżej standardu

Umiejętności
MS_1A_C2_U01 2,0 Umiejetność posługiwania się terminologią w zakresie technik mikrobiologicznych, dobór właściwej techniki do danego

doświadczenia, wad i zalet ze stosowania danej techniki jest niewystarczająca
3,0 Umiejętność studenta w wyżej wymienionym zakresie spełnia minimalne wymagania

3,5 Umiejętność studenta w wyżej wymienionym zakresie jest zadowalajaca, ale ze znaczacymi brakami

4,0 Umiejętność studenta w wyżej wymienionym zakresie jest solidna z szeregiem zauważalnych błędów

4,5 Umiejętność  studenta w wyżej wymienionym zakresie jest powyzej średniego standardu, z pewnymi brakami

5,0 Umiejętność studenta w wyzej wymienionym zakresie jest powyżej standardu
MS_1A_C2_U02 2,0 Umiejetność studenta na temat technik mikrobiologicznych jest niewystarczająca

3,0 Umiejetność studenta w wyzej wymienionym zakresie spełnia minimalne kryteria

3,5 Umiejetność studenta w wyżej wymienionym zakresie jest zadowalajaca, ale ze znaczacymi brakami

4,0 Umiejetność studenta w wyżej wymienionym zakresie jest solidna z szeregiem zauważalnych błędów

4,5 Umiejetność studenta w wyżej wymienionym zakresie jest powyzej średniego standardu, z pewnymi brakami

5,0 Umiejetność studenta w wyzej wymienionym zakresie jest powyżej standardu

Inne kompetencje społeczne
MS_1A_C2_K01 2,0 Świadomość studenta na temat technik mikrobiologicznych jest niewystarczająca

3,0 Świadomość studenta w wyzej wymienionym zakresie spełnia minimalne kryteria

3,5 Świadomość studenta w wyżej wymienionym zakresie jest zadowalajaca, ale ze znaczacymi brakami

4,0 Świadomość studenta w wyżej wymienionym zakresie jest solidna z szeregiem zauważalnych błędów

4,5 Świadomość studenta w wyżej wymienionym zakresie jest powyzej średniego standardu, z pewnymi brakami

5,0 Świadomość studenta w wyzej wymienionym zakresie jest powyżej standardu
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Inne kompetencje społeczne
MS_1A_C2_K02 2,0 Świadomość studenta na temat technik mikrobiologicznych jest niewystarczająca

3,0 Świadomość studenta w wyzej wymienionym zakresie spełnia minimalne kryteria

3,5 Świadomość studenta w wyżej wymienionym zakresie jest zadowalajaca, ale ze znaczacymi brakami

4,0 Świadomość studenta w wyżej wymienionym zakresie jest solidna z szeregiem zauważalnych błędów

4,5 Świadomość studenta w wyżej wymienionym zakresie jest powyzej średniego standardu, z pewnymi brakami

5,0 Świadomość studenta w wyzej wymienionym zakresie jest powyżej standardu

Literatura podstawowa
1. Buczek J., Buczek K., Zarys mikrobiologii ogólnej, Białystok, Lublin, 2000

2. Buczek J., Mikrobiologia dla biologów, Białystok, Lublin, 1995

3. Burbianka M., Pliszka A., Mikrobiologia żywności, PZWL, 1983

4. Duszkiewicz-Reinhard W., Teoria i ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej i technicznej, SGGW, Warszawa, 2000

5. Kocwowa E., Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej, PWN, Warszawa, 1984

6. Różalski A., Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej, wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 1996

Literatura uzupełniająca
1. Schlegel H.G., Mikrobiologia ogólna, PWN, Warszawa, 2001

2. Szewczyk E.M., Diagnostyka bakteriologiczna, PWN, Warszawa, 2005
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ECTS

Mikrobiologia stosowana

stacjonarna

inżynier

WNOZIR/MS/S1/

4,0

zaliczenie polski

4,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk rolniczych

Dyscypliny naukowe technologia żywności i żywienia (100%)

ogólnoakademickiProfil

Moduł

Podstawy technologii mięsaPrzedmiot

Specjalność

Katedra Technologii MięsaJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

laboratoria 4 30 2,0 0,50 zaliczenieL

wykłady 4 15 2,0 0,50 zaliczenieW

Żochowska-Kujawska Joanna (Joanna.Zochowska-Kujawska@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny
Kotowicz Marek (Marek.Kotowicz@zut.edu.pl), Lisiecki Sławomir
(Slawomir.Lisiecki@zut.edu.pl), Sobczak Małgorzata (Malgorzata.Sobczak@zut.edu.pl),
Żochowska-Kujawska Joanna (Joanna.Zochowska-Kujawska@zut.edu.pl), Żych Arkadiusz

Inni nauczyciele

Wymagania wstępne

W-1 Student, który rozpoczyna zajęcia z przedmiotu podstawy technologii mięsa powinien znać podstawy biologii, chemii i
mikrobiologii żywności

W-2 Student umie wykonywać obliczenia i opracowywać wyniki eksperymentu. Potrafi samodzielnie wyszukiwać i korzystać z
dostępnych źródeł informacji oraz posługiwać sie literaturą fachową.

Cele modułu/przedmiotu

C-1 Przekazanie wiedzy i umiejętności związanej z pozyskiwaniem surowców mięsnych i drobiowych, ich przemianami oraz
podstawami przetwarzania z uwzględnieniem zagrożeń mikrobiologicznych

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-L-1 Cele przedmiotu, treści programowe, kompetencje społeczne, regulamin, formy i terminy zaliczenia
przedmiotu 1

T-L-2 Podział tusz zwierząt rzeźnych i drobiu na elementy zasadnicze i kulinarne 4

T-L-3 Charakterystyka mięsa drobnego i MDOM-u 4

T-L-4 Mięso wadliwe 3

T-L-5 Zasady produkcji parzonych przetworów mięsnych i drobiowych 9

T-L-6 Zasady produkcji wyrobów dojrzewających 8

T-L-7 Podsumowanie 1

T-W-1 Cele przedmiotu, treści programowe, kompetencje społeczne, regulamin, formy i terminy zaliczenia
przedmiotu 1

T-W-2 Charakterystyka surowców mięsnych i drobiowych, metody pozyskiwania 2

T-W-3 Przemiany poubojowe i ich wpływ na jakość. Wady mięsa. 2

T-W-4 Operacje technologiczne stosowane w przetwórstwie mięsa zwierząt rzeźnych i drobiu oraz ich wpływ na
jakość 3

T-W-5 Zasady produkcji podstawowych przetworów mięsnych i drobiowych, ze szcególnym uwzględnieniem
wyrobów dojrzewających 4

T-W-6 Podział i charakterystyka przetworów mięsnych i drobiowych 2

T-W-7 Podsumowanie 1

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
uczestnictwo w zajęciach 30A-L-1

Przygotowanie się do każdego ćwiczenia na podstawie literatury 16A-L-2

Przygotowanie sprawozdania z ćwiczeń 6A-L-3

Konsultacje 6A-L-4

Podstawy technologii misa
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Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin

Zaliczenie 2A-L-5

Uczestnictwo w wykładach 15A-W-1

Studia literaturowe (ugruntowanie wiedzy z zakresu przedmiotu) 30A-W-2

Udział w konsultacjach 5A-W-3

Przygotowanie do egzaminu 10A-W-4

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 wykłady z pełnym wykorzystaniem technik multimedialnych

M-2 ćwiczenia praktyczne w zespołach (eksperyment, obserwacja)

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 zaliczenie przedmiotu na podstawie średniej ocen z wykładów i ćwiczeńP

S-2 zaliczenie ćwiczeń praktycznych na podstawie średniej ocen cząstkowych z kolokwiówP

S-3 ocena pracy w grupieF

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

MS_1A_W14 P6S_WG
P6S_WK C-1 S-1

T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4

M-1

MS_1A_C20_W01
Posiada podstawową wiedzę na temat surowców mięsnych i
drobiowych, ich przemian poubojowych i wpływu na jakość. Zna
podstawowe technologie przetwarzania surowców mięsnych i
drobiowych na przetwory parzone i dojrzewające.

T-W-5
T-W-6
T-W-7

Umiejętności

MS_1A_U01
MS_1A_U09

P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-1 S-2

T-L-2
T-L-3
T-L-4 M-2

MS_1A_C20_U01
Potrafi scharakteryzować rodzaje surowców mięsnych i
drobiowych, potrafi zastosować podstawowe operacje
technologiczne konieczne do wyprodukowania przetworów
mięsnych i drobiowych

T-L-5
T-L-6
T-L-7

Kompetencje społeczne

MS_1A_K01
MS_1A_K02
MS_1A_K03
MS_1A_K04
MS_1A_K05

P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-1 S-3

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-4 M-2

MS_1A_C20_K01
Student ma świadomość posiadanej wiedzy i umiejętności oraz
konieczności samokształcenia, a także odpowiedzialności za
pracę, której skutki potrafi ocenić. Potrafi być członkiem lub
liderem zespołu. Myśli i działa przedsiębiorczo, zachowuje się w
sposób profesjonalny i rozumie społeczną rolę absolwenta.

T-L-5
T-L-6
T-L-7

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
MS_1A_C20_W01

2,0
Student nie ma podstawowej wiedzy na temat surowców mięsnych i drobiowych, ich przemian poubojowych i wpływu na
jakość. Nie zna podstawowych technologii przetwarzania surowców mięsnych i drobiowych na przetwory parzone i
dojrzewające.

3,0 Student opanował nieliczne aspekty wiedzy na temat surowców mięsnych i drobiowych, ich przemian poubojowych i wpływu
na jakość; podstawowych technologii przetwarzania surowców mięsnych i drobiowych na przetwory parzone i dojrzewające.

3,5
Student opanował większość zagadnień związanych ze znajomością surowców mięsnych i drobiowych, ich przemian
poubojowych i wpływu na jakość; podstawowych technologii przetwarzania surowców mięsnych i drobiowych na przetwory
parzone i dojrzewające.

4,0 Student opanował podstawową wiedzę  na temat surowców mięsnych i drobiowych, ich przemian poubojowych i wpływu na
jakość; podstawowych technologii przetwarzania surowców mięsnych i drobiowych na przetwory parzone i dojrzewające.

4,5
Student opanował podstawową wiedzę  związaną ze znajomością surowców mięsnych i drobiowych, ich przemian
poubojowych i wpływu na jakość; podstawowych technologii przetwarzania surowców mięsnych i drobiowych na przetwory
parzone i dojrzewające. Potrafi kojarzyć zdobyte wiadomości.

5,0
Student samodzielnie i bardzo dobrze opisuje, wykorzystuje i analizuje nabytą wiedzę w zakresie znajomości surowców
mięsnych i drobiowych, ich przemian poubojowych i wpływu na jakość; podstawowych technologii przetwarzania surowców
mięsnych i drobiowych na przetwory parzone i dojrzewające.

Umiejętności
MS_1A_C20_U01

2,0
Student nie potrafi wykonać prostych czynności związanych z charakterystyką rodzajów surowców mięsnych i drobiowych,
nie  potrafi zastosować podstawowych operacji technologicznych koniecznych do wyprodukowania przetworów mięsnych i
drobiowych

3,0
Student potrafi wykonać niektóre czynności związane z charakterystyką rodzajów surowców mięsnych i drobiowych,
zastosowaniem podstawowych operacji technologicznych koniecznych do wyprodukowania przetworów mięsnych i
drobiowych. Potrafi opracować w prosty sposób uzyskane wyniki przy dużej pomocy prowadzącego

3,5
Student potrafi wykonać czynności związane z charakterystyką rodzajów surowców mięsnych i drobiowych, potrafi
zastosowaniem podstawowych operacji technologicznych koniecznych do wyprodukowania przetworów mięsnych i
drobiowych. Potrafi opracować uzyskane wyniki przy pomocy prowadzącego

4,0 Student potrafi wykonać zadane ćwiczenie praktyczne, opracować jego rezultaty z niewielką pomocą prowadzącego

4,5 Student potrafi samodzielnie wykonać zadane ćwiczenie praktyczne i dokonać jego oceny z niewielką pomocą
prowadzącego.

5,0 Student bez żadnej pomocy wykonuje, opisuje i analizuje zadane ćwiczenia w sposób bezbłędny
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Inne kompetencje społeczne
MS_1A_C20_K01 2,0 Student nie wykazuje pozytywnych postaw pracy w zespole. Nie stosuje się do zasad BHP obowiązujących na zajęciach. Nie

stosuje się do poleceń prowadzącego zajęcia. Systematycznie opuszcza zajęcia

3,0 Student wykazuje bierną postawę w procesie nauki. Wykazuje minimalne zaangażowanie w pracy zespołowej. Nie
przywiązuje większej uwagi do wyników prowadzonych eksperymentów oraz zasad BHP. Nie dba należycie o środowisko.

3,5
Student wykazuje się umiarkowanym zaangażowaniem w proces nauki. Potrafi współpracować z innymi osobami. Dąży do
osiągnięcia prawidłowych efektów przeprowadzanych eksperymentów. Stosuje się do zasad BHP i przejawia pozytywną
postawę w kwestii ochrony środowiska.

4,0
Student jest aktywny w procesie nauki i potrafi współpracować w zespole. Dąży do osiągnięcia prawidłowych efektów
prowadzonych eksperymentów. Stosuje się do zasad BHP, dba o środowisko i stosuje utylizację odpadów powstających w
trakcie eksperymentów

4,5
Student jest aktywny i zaangażowany w pracy zespołowej, potrafi przyjąć rolę lidera. Z dużym zaangażowaniem dąży do
osiągnięcia prawidłowych efektów przeprowadzanych eksperymentów. Stosuje się do zasad BHP i prawidłowo utylizuje
odpady powstające w trakcie eksperymentów

5,0
Student jest bardzo aktywny i zaangażowany w pracy zespołowej, potrafi przyjąć rolę lidera. Z determinacją dąży do
osiągnięcia prawidłowych efektów przeprowadzanych eksperymentów. Stosuje się do wszystkich obowiązujących na
zajęciach zasad BHP. Skrupulatnie stosuje zasady segregacji i utylizacji odpady powstających w trakcie eksperymentów

Literatura podstawowa
1. Pisula A., Pospiech E., i in., Mięso - podstawy nauki i technologii, SGGW, Warszawa, 2011

2. Prost E.K., Zwierzęta rzeźne i mięso - ocena i higiena, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin, 2006

3. Sikorski Z, Chemia żywności, WNT Warszawa

4. Pijanowski E. i in., Ogólna technologia żywności, PWNT Warszawa, 1997

5. Świetlikowska U., Surowce spożywcze, SGGW Warszawa, 1995

Literatura uzupełniająca
1. Gospodarka mięsna

2. Przemysł spożywczy
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ECTS

Mikrobiologia stosowana

stacjonarna

inżynier

WNOZIR/MS/S1/

4,0

zaliczenie polski

4,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk rolniczych

Dyscypliny naukowe technologia żywności i żywienia (100%)

ogólnoakademickiProfil

Moduł

Podstawy technologii mleczarskiejPrzedmiot

Specjalność
Zakład Technologii Mleczarskiej i Przechowalnictwa
ŻywnościJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

laboratoria 4 30 2,0 0,50 zaliczenieL

wykłady 4 15 2,0 0,50 zaliczenieW

Dmytrów Izabela (Izabela.Dmytrow@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny
Mituniewicz-Małek Anna (Anna.Mituniewicz-Malek@zut.edu.pl), Skryplonek Katarzyna
(kskryplonek@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne

W-1 Student, który rozpoczyna zajęcia z przedmiotu podstawy technologii mleczarskiej powinien znać podstawy  chemii,
biochemii i mikrobiologii żywności.

W-2 Student umie  opracowywać wyniki eksperymentu. Potrafi samodzielnie wyszukiwać i korzystać z dostępnych źródeł
informacji oraz posługiwać się literaturą fachową.

Cele modułu/przedmiotu

C-1
Przekazanie wiedzy umiejętności i kompetencji w zakresie składu chemicznego mleka oraz technologii jego przetwarzania,
zagospodarowania produktów ubocznych, ze szczególnym uwzględnieniem działań opartych na procesach
mikrobiologicznych.

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-L-1 Cele przedmiotu, treści programowe, kompetencje społeczne, regulamin, formy i terminy zaliczenia
przedmiotu 2

T-L-2 Ocena mleka surowego i spożywczego oraz technologia produkcji mleka fermentowanego,  masła,
kazeiny podpuszczkowej 20

T-L-3 Oznaczenie kwasowości oraz zawartości wody i chlorku sodu w serach podpuszczkowych dojrzewajacych 4

T-L-4 Oznaczenie kwasowośći i zawartości wody w lodach 4

T-W-1 Cele przedmiotu, treści programowe, kompetencje społeczne, regulamin, formy i terminy zaliczenia
przedmiotu 1

T-W-2 Mleko jako środowisko rozwoju drobnoustrojów, rola mikroorganizmów w technologii produkcji
fermentowanych produktów  mleczarskich. 10

T-W-3 Wykorzystanie procesów mikrobiologicznych w zagospodarowaniu produktów ubocznych przemysłu
mleczarskiego (maślanki i serwatki) 4

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
uczestnictwo w zajęciach 30A-L-1

Przygotowanie do ćwiczeń poprzez studiowanie literatury 23A-L-2

Konsultacje 7A-L-3

Uczestnictwo w wykładach 15A-W-1

Studiowanie literatury w celu poszerzenia wiedzy z zakresu przedmiotu. 15A-W-2

Udział w konsultacjach 5A-W-3

Przygotowanie do egzaminu 25A-W-4

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Metody podające - wykład informacyjny

M-2 Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne realizowane w zespołach

Podstawy technologii mleczarskiej
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Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 test uzupełnień obejmujący cały materiałP

S-2 zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie średniej ocen uzyskanych na poszczególnych zajęciachP

S-3 ocena pracy w grupieF

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

MS_1A_W14 P6S_WG
P6S_WK C-1 S-1

T-W-2

M-1

MS_1A_C21_W01
Student ma podstawową wiedzę w zakresie charakterystyki
mleka wybranych ssaków oraz podstawowych  metod jego
przetwarzania ze szczególnym uwzględnieniem procesu
fermentacji z wykorzystaniem kultur mikrobiologicznych.

Umiejętności

MS_1A_U01
MS_1A_U09

P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-1 S-2

T-L-2

M-2

MS_1A_C21_U01
Student potrafi scharakteryzować i ocenić mleko. Potrafi
zaplanować proces produkcyjny z jednoczesnym oszacowaniem
zagrożeń mikrobiologicznych na poszczególnych etapach tego
procesu.

Kompetencje społeczne

MS_1A_K01
MS_1A_K02
MS_1A_K03
MS_1A_K04
MS_1A_K05

P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-1 S-3

T-L-1

M-2

MS_1A_C21_K01
Student ma świadomość posiadanej wiedzy i umiejętności oraz
konieczności samokształcenia, a także odpowiedzialności za
pracę, której skutki potrafi ocenić. Potrafi być członkiem lub
liderem zespołu. Myśli i działa przedsiębiorczo, zachowuje się w
sposób profesjonalny i rozumie społeczną rolę absolwenta.

T-L-2

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
MS_1A_C21_W01 2,0 Student nie ma podstawowej wiedzy zakresie charakterystyki mleka wybranych ssaków oraz podstawowych  metod jego

przetwarzania ze szczególnym uwzględnieniem procesu fermentacji z wykorzystaniem kultur mikrobiologicznych.

3,0 Student opanował nieliczne aspekty wiedzy na temat charakterystyki mleka wybranych ssaków oraz podstawowych  metod
jego przetwarzania ze szczególnym uwzględnieniem procesu fermentacji z wykorzystaniem kultur mikrobiologicznych.

3,5
Student opanował większość zagadnień związanych z charakterystyką mleka wybranych ssaków oraz podstawowymi
metodami jego przetwarzania ze szczególnym uwzględnieniem procesu fermentacji z wykorzystaniem kultur
mikrobiologicznych.

4,0 Student opanował podstawową wiedzę  na temat charakterystyki mleka wybranych ssaków oraz podstawowych  metod jego
przetwarzania ze szczególnym uwzględnieniem procesu fermentacji z wykorzystaniem kultur mikrobiologicznych.

4,5
Student opanował podstawową wiedzę  związaną ze znajomością charakterystyki mleka wybranych ssaków oraz
podstawowych  metod jego przetwarzania ze szczególnym uwzględnieniem procesu fermentacji z wykorzystaniem kultur
mikrobiologicznych. Potrafi kojarzyć zdobyte wiadomości.

5,0
Student samodzielnie i bardzo dobrze opisuje, wykorzystuje i analizuje nabytą wiedzę w zakresie charakterystyki mleka
wybranych ssaków oraz podstawowych  metod jego przetwarzania ze szczególnym uwzględnieniem procesu fermentacji z
wykorzystaniem kultur mikrobiologicznych.

Umiejętności
MS_1A_C21_U01 2,0 Student nie potrafi scharakteryzować i ocenić mleka. Nie potrafi także zaplanować procesu produkcyjnego z jednoczesnym

oszacowaniem zagrożeń mikrobiologicznych na poszczególnych etapach tego procesu.

3,0 Student potrafi wykonać niektóre czynności związane z charakterystyką i oceną mleka, a także planowaniem procesu
produkcyjnego z jednoczesnym oszacowaniem zagrożeń mikrobiologicznych na poszczególnych etapach tego procesu.

3,5 Student potrafi wykonać czynności związane z charakterystyką i oceną mleka. Potrafi zaplanować proces produkcyjny z
jednoczesnym oszacowaniem zagrożeń mikrobiologicznych, a uzyskane wyniki opracować przy pomocy prowadzącego.

4,0 Student potrafi wykonać zadane ćwiczenie praktyczne, opracować jego rezultaty z niewielką pomocą prowadzącego

4,5 Student potrafi samodzielnie wykonać zadane ćwiczenie praktyczne i dokonać jego oceny z niewielką pomocą
prowadzącego.

5,0 Student bez żadnej pomocy wykonuje, opisuje i analizuje zadane ćwiczenia w sposób bezbłędny.

Inne kompetencje społeczne
MS_1A_C21_K01 2,0 Student nie wykazuje pozytywnych postaw pracy w zespole. Nie stosuje się do zasad BHP obowiązujących na zajęciach. Nie

stosuje się do poleceń prowadzącego zajęcia. Systematycznie opuszcza zajęcia

3,0 Student wykazuje bierną postawę w procesie nauki. Wykazuje minimalne zaangażowanie w pracy zespołowej. Nie
przywiązuje większej uwagi do wyników prowadzonych eksperymentów oraz zasad BHP. Nie dba należycie o środowisko.

3,5
Student wykazuje się umiarkowanym zaangażowaniem w proces nauki. Potrafi współpracować z innymi osobami. Dąży do
osiągnięcia prawidłowych efektów przeprowadzanych eksperymentów. Stosuje się do zasad BHP i przejawia pozytywną
postawę w kwestii ochrony środowiska.

4,0
Student jest aktywny w procesie nauki i potrafi współpracować w zespole. Dąży do osiągnięcia prawidłowych efektów
prowadzonych eksperymentów. Stosuje się do zasad BHP, dba o środowisko i stosuje utylizację odpadów powstających w
trakcie eksperymentów

4,5
Student jest aktywny i zaangażowany w pracy zespołowej, potrafi przyjąć rolę lidera. Z dużym zaangażowaniem dąży do
osiągnięcia prawidłowych efektów przeprowadzanych eksperymentów. Stosuje się do zasad BHP i prawidłowo utylizuje
odpady powstające w trakcie eksperymentów

5,0
Student jest bardzo aktywny i zaangażowany w pracy zespołowej, potrafi przyjąć rolę lidera. Z determinacją dąży do
osiągnięcia prawidłowych efektów przeprowadzanych eksperymentów. Stosuje się do wszystkich obowiązujących na
zajęciach zasad BHP. Skrupulatnie stosuje zasady segregacji i utylizacji odpady powstających w trakcie eksperymentów

Literatura podstawowa
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Literatura podstawowa
1. Praca zbiorowa red. S. Ziajka, Mleczarstwo zagadnienia wybrane t. 1 i 2, ART, Olsztyn, 1997

2. Praca zbiorowa pod red. S. Ziajki, Mleczarstwo zagadnienia wybrane  t 1 i 2, ART, Olsztyn, 1997

3. Praca zbiorowa pod red. S. Ziajki, Mleczarstwo zagadnienia wybrane  t 1 i 2, ART, Olsztyn, 1997

4. Praca zbiorowa pod red. S. Ziajki, Mleczarstwo t.1, UWM, OLsztyn, 2008

5. Praca zbiorowa red. S. Ziajka, Mleczarstwo t.1, UWM, Olsztyn, 2008
6. Jasińska M., Dmytrow I., Mituniewicz-Małek A., Technologia Mleczarska - miniskrypt, Maszynopis, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa,
2010
7. Praca zbiorowa pod red. S. Ziajki, Mleczarstwo t.1, UWM, OLsztyn, 2008
8. K. Kornacki, Ł. Łaniewska-Moroz, I. Warmińska-Radyko, Podstawy mikrobiologii mleczarskiej, Oficyna Wydawnicza"Hoża", Warszawa,
1997
9. Jasińska M., Dmytrow I., Mituniewicz-Małek A., Technologia Mleczarska - miniskrypt, Maszynopis, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa,
2010

Literatura uzupełniająca
1. Przegląd Mleczarski

2. Obrusiewicz T., Mleczarstwo cz.1 i 2, WSiiP, Warszawa, 1993

3. Obrusiewicz T., Mleczarstwo cz.1 i 2, WSiiP, Warszawa, 1993

4. Jurczak M.E., Mleko produkcja, badanie, przerób, SGGW, Warszawa, 2003

5. J. Molenda, Mikrobiologia żywności pochodzenia zwierzęcego, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław, 2010

6. Jurczak M.E., Mleko produkcja, badanie, przerób, SGGW, Warszawa, 2003
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ECTS

Mikrobiologia stosowana

stacjonarna

inżynier

WNOZIR/MS/S1/

4,0

egzamin polski

4,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk rolniczych

Dyscypliny naukowe technologia żywności i żywienia (100%)

ogólnoakademickiProfil

Moduł

Mikrobiologia lekarskaPrzedmiot

Specjalność

Zakład Podstaw Żywienia CzłowiekaJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

laboratoria 6 30 2,0 0,50 zaliczenieL

wykłady 6 30 2,0 0,50 egzaminW

Kucharska Elżbieta (Elzbieta.Kucharska@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny
Kucharska Elżbieta (Elzbieta.Kucharska@zut.edu.pl), Szymczak Barbara
(Barbara.Szymczak@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Znajomość treści z przedmiotów: podstawy mikrobiologii, techniki mikrobiologiczne, podstawy fizjologii.

Cele modułu/przedmiotu
C-1 Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie mikrobiologii lekarskiej.

C-2 Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie zakażeń szpitalnych.

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-L-1 Ziarniaki G+ Gronkowce. Posiewy wymazów z gardła. Podstawowe testy diagnostyczne dla gronkowców. 4

T-L-2 Ziarniaki G+ paciorkowce - diagnostyka. Ziarniaki G-. 4

T-L-3 Antybiogramy - sposób wykonania, pożywki, wykonanie antybiogramów gronkowców i paciorkowców
wyizolowanych z gardła, wytyczne EUCAST. 5

T-L-4 Badanie bakteriologiczne krwi. Preparatyka. 2

T-L-5 Pałeczki G +
Testy CAMP 2

T-L-6 Pałeczki G-. Posiewy moczu i kału. Podstawowe testy wykorzystywane w identyfikacji pałeczek G-. 5

T-L-7 Mechanizmy oporności Enterobacteriaceae. Wykonanie antybiogramów. 6

T-L-8 Laseczki tlenowe i beztlenowe. 2

T-W-1 Fizjologiczna flora człowieka 2

T-W-2 Microbiom 2

T-W-3 Fizjologiczne podstawy różnicowania bakterii 2

T-W-4 Niszczenie bakterii poza ustrojem-dezynfekcja, sterylizacja 2

T-W-5 Antybiotyki B-laktamowe-sposoby nabywania oporności przez bakterie 2

T-W-6 Inne grupy antybiotyków- mechanizmy wytwarzania oporności przez bakterie 2

T-W-7 Ziarniaki G+ (głównie paciorkowce i gronkowce) 2

T-W-8 Pałeczki G- (duże) 2

T-W-9 Pałeczki G- (małe) 2

T-W-10 Pałeczki G+, prątki, promieniowce 2

T-W-11 Laseczki tlenowe i beztlenowe 2

T-W-12 Bakterie spiralne, riketsje, chlamydie, mykoplazmy 2

T-W-13 Zakażenia szpitalne- szczepy alertowe 3

T-W-14 Zakażenia szpitalne- rola mikrobiologa 3

Mikrobiologia lekarska
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Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin

Uczestnictwo w zajęciach 30A-L-1

Analiza wskazanej literatury 6A-L-2

Przygotowanie do okresowych kolokwiów. 6A-L-3

Godziny kontaktowe z nauczycielem 5A-L-4

Przygotowanie do egzaminu 14A-L-5

Uczestnictwo w wykładach 30A-W-1

Analiza wskazanej literatury 5A-W-2

Przygotowanie do egzaminu 20A-W-3

Konsultacje z nauczycielem 5A-W-4

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Wykład informacyjny, prezentacja multimedialna

M-2 Dyskusja związana z wykładem

M-3 Ćwiczenia laboratoryjne.

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 Odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć.F

S-2 Ocena praktycznego wykonania ćwiczenia.F

S-3 Egzamin końcowyP

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

MS_1A_W02
MS_1A_W07

P6S_WG
P6S_WK P6S_WK C-1

C-2
S-1
S-2
S-3

T-W-4
T-W-5
T-W-6
T-W-7

M-1
M-2
M-3

MS_1A_C15_W01
Ma podstawową wiedzę w zakresie budowy i funkcjonowania
organizmu. Ma ogólną wiedzę dotyczącą patogenów człowieka
chorobotwórczości oraz metod ich wykrywania.

T-W-8
T-W-9
T-W-10
T-W-11

Umiejętności

MS_1A_U03
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-1
C-2

S-1
S-2
S-3

T-L-1
T-L-2
T-L-5
T-L-6
T-L-7
T-L-8
T-W-3
T-W-4

M-1
M-2
M-3

MS_1A_C15_U01
Rozpoznaje wszystkie układy ludzkiego ciała, ich
umiejscowienie. Rozumie zależności między budową a
cynnościami poszczególnych narządów. Potrafi wyjaśnić
odstępstwa od prawidłowego funkcjonowania organizmu.

T-W-5
T-W-6
T-W-7
T-W-8
T-W-9
T-W-10
T-W-11

Kompetencje społeczne

MS_1A_K01
MS_1A_K02
MS_1A_K03

P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-1
C-2

S-1
S-2
S-3

T-W-4
T-W-5
T-W-6
T-W-7

M-1
M-2
M-3

MS_1A_C15_K01
Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności. Rozumie potrzebę
uczenia się i ciągłego dokształcania. Ma świadomość znaczenia
zawodowej odpowiedzialności za pracę własną i zespołu. Potrafi
współdziałać i pracować w grupie przyjmując różne role.

T-W-8
T-W-9
T-W-10
T-W-11

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
MS_1A_C15_W01 2,0 Student nie opanował podstawowych zagadnień dotyczących funkcjonowania organizmu ludzkiego. Nie posiada podstawowej

wiedzy dotyczącej patogenów człowieka, ich chorobotwórczości oraz metod wykrywania.

3,0
Student posiada dostateczną wiedzę z zakresu budowy, funkcjonowania organizmu ludzkiego. W stopniu dostatecznym
opanował wiedzę dotyczącą patogenów człowieka, ich chorobotwórczości oraz metod wykrywania. Zdobytą wiedzę
poprawnie wykorzystuje.

3,5
Student posiada częściową wiedzę z zakresu budowy, funkcjonowania organizmu ludzkiego. W stopniu częściowym opanował
wiedzę dotyczącą patogenów człowieka, ich chorobotwórczości oraz metod wykrywania. Zdobytą wiedzę poprawnie
wykorzystuje.

4,0
Student opanował prawie całą wiedzę z zakresu budowy, funkcjonowania organizmu ludzkiego. W dużym stopniu opanował
wiedzę dotyczącą patogenów człowieka, ich chorobotwórczości oraz metod wykrywania. Zdobytą wiedzę poprawnie
wykorzystuje.

4,5
Student posiada całą wiedzę z zakresu budowy, funkcjonowania organizmu ludkiego. Opanował wiedzę dotyczącą patogenów
człowieka, ich chorobotwórczości oraz metod wykrywania.  Zdobytą wiedzę poprawnie wykorzystuje. Prawidłowo dobiera
metody diagnostyczne. Samodzielnie kojarzy i wyciąga wnioski.

5,0
Student posiada całą wiedzę z zakresu budowy, funkcjonowania organizmu ludzkiego. Opanował wiedzę dotyczącą
patogenów człowieka, ich chorobotwórczości oraz metod wykrywania. Zdobytą wiedzę poprawnie wykorzystuje. Prawidłowo
dobiera metody diagnostyczne. Samodzielnie kojarzy i wyciąga wnioski. Potrafi znaleźć źródło błędów i wprowadzić korekty,
z uzasadnieniem.
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Umiejętności
MS_1A_C15_U01

2,0
Student nie potrafi prawidłowo wskazać zależności między budową a funkcjonowaniem poszczególnych narządów organizmu.
Nie potrafi wyjaśnić odstępstw od prawidłowego funkcjonowania organizmu. Nie potrafi poradzić sobie samodzielnie z
trudnościami mogącymi pojawić się na każdym z etapów pracy.

3,0
Student potrafi, z nieznaczną pomocą nauczyciela, wskazać zależności między budową a funkcjonowaniem poszczególnych
narządów organizmu. Potrafi wyjaśnić odstępstwa od prawidłowego funkcjonowania organizmu. Poprawnie prezentuje wyniki
swoich badań, bez analizy.

3,5
Student potrafi zidentyfikować i samodzielnie wskazać zależności między budową a funkcjonowaniem poszczególnych
narządów organizmu. Potrafi wyjaśnić odstępstwa od prawidłowego funkcjonowania organizmu. Poprawnie prezentuje wyniki
swoich badań, dokonując analizy.

4,0
Student potrafi samodzielnie zidentyfikować i radzi sobie z trudnościami związanymi ze wskazaniem zależności między
budową a funkcjonowaniem poszczególnych narządów organizmu. Potrafi wyjaśnić odstępstwa od prawidłowego
funkcjonowania organizmu. Poprawnie prezentuje wyniki swoich badań, dokonując analizy. Potrafi prowadzić dyskusję
uzyskanych wyników.

4,5
Student samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje trudności związane z wskazaniem zależności między budową a
funkcjonowaniem poszczególnych narządów organizmu. Potrafi wyjaśnić odstępstwa od prawidłowego funkcjonowania
organizmu. Poprawnie prezentuje wyniki swoich badań, dokonując analizy. Potrafi prowadzić dyskusję uzyskanych wyników
oraz wskazać popełnione błędy.

5,0
Student samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje trudności związane z wskazaniem zależności między budową a
funkcjonowaniem poszczególnych narządów organizmu. Potrafi wyjaśnić odstępstwa od prawidłowego funkcjonowania
organizmu. Poprawnie prezentuje wyniki swoich badań, dokonując analizy. Potrafi prowadzić dyskusję uzyskanych wyników
oraz wskazać błędy i dokonać korekty. Dzięki posiadanej wiedzy i umiejętnością wykazuje się własną inicjatywą.

Inne kompetencje społeczne
MS_1A_C15_K01 2,0 Nie posiada potrzeby dokształcania się. Nie umie pracować w grupie. Nie ma świadomości znaczenia zawodowej

odpowiedzialności za pracę własną.
3,0 Posiada potrzebę dokształcania się. Niechętnie współpracuje w grupie.

3,5 Ma świadomość potrzeby dokształcania się i poszerzania wiedzy. Potrafi współdziałać i pracować w grupie.

4,0 Ma świadomość potrzeby dokształcania się, poszerzania i aktualizowania wiedzy. Potrafi współdziałać i pracować w grupie.

4,5
Ma świadomość potrzeby dokształcania się, poszerzania i aktualizowania wiedzy. Ponadto ma świadomość odpowiedzialności
za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszeniu odpowiedzialności za wspólnie
realizowane zadanie.

5,0
Ma świadomość potrzeby ciągłego dokształcania się, poszerzania i aktualizowania wiedzy. Ponadto ma świadomość
odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszeniu
odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie.

Literatura podstawowa
1. Zaremba M. L., Borowski J., Mikrobiologia lekarska, PZWL, Warszawa, 2004, wyd III
2. Murray P. R., Rosenthal K. S., Pfaller M. A.[red. wyd. pol.] Anna Przondo-Mordarska, Mikrobiologia, Elsevier Urban & Partner, Wrocław,
2011, wyd. 1
3. Danuta Dzierżanowska, Zakażenia szpitalne, Alfa Medica Press, Bielsko-Biała, 2008, wyd. 2

Literatura uzupełniająca
1. Andrzej Denys, Zakażenia szpitalne, Wolters Kluwer, Kraków, 2012

2. Markiewicz Z., Kwiatkowski Z. A., Bakterie, antybiotyki, lekooporność, PWN, Warszawa, 2001, wyd. 1
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ECTS

Mikrobiologia stosowana

stacjonarna

inżynier

WNOZIR/MS/S1/

5,0

egzamin polski

5,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk rolniczych

Dyscypliny naukowe technologia żywności i żywienia (100%)

ogólnoakademickiProfil

Moduł

Podstawy anatomii człowiekaPrzedmiot

Specjalność

Zakład Fizjologii Żywienia CzłowiekaJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

laboratoria 2 30 2,0 0,50 zaliczenieL

wykłady 2 30 3,0 0,50 egzaminW

Sadowska Joanna (Joanna.Sadowska@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny
Bruszkowska Magda (Magda.Bruszkowska@zut.edu.pl), Daniel Izabela
(Izabela.Daniel@zut.edu.pl), Friedrich Mariola (Mariola.Friedrich@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu biologii

W-2 Znajomość chemii organicznej i biochemii

Cele modułu/przedmiotu
C-1 Przedstawienie powiązań morfologiczno-funkcjonalnych pomiędzy narządami a układami ustroju człowieka

C-2 Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie budowy organizmu ludzkiego

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-L-1 Tkanki i powłoka wspólna 2

T-L-2 Układ kostny 2

T-L-3 Połączenia kości 2

T-L-4 Układ mięśniowy 2

T-L-5 Kolokwium z ćwiczeń: tkanki, powłoka wspólna, układ kostny i mięśniowy 2

T-L-6 Układ nerwowy ośrodkowy 2

T-L-7 Układ nerwowy obwodowy i dokrewny 2

T-L-8 Układ naczyniowy i limfatyczny 2

T-L-9 Narządy zmysłów 2

T-L-10 Kolokwium z ukłądu naczyniowego, limfatycznego, nerwowego, dokrewnego i narządów zmysłów 2

T-L-11 Układ oddechowy 2

T-L-12 Układ pokarmowy 2

T-L-13 Układ wydalniczy 2

T-L-14 Układ rozrodczy 2

T-L-15 Kolokwium z układu oddechowego, pokarmowego, wydalniczego i rozrodczego 2

T-W-1 Podstawowe pojęcia anatomiczne. Osie i płaszczyzny ciała. 2

T-W-2 Tkanki 2

T-W-3 Powłoka wspólna 2

T-W-4 Ogólna budowa, rodzaje i funkcje kości. 2

T-W-5 Szkielet osiowy i dodatkowy. Połaczenia kości 2

T-W-6 Układ mięśniowy 2

T-W-7 Układ nerwowy ośrodkowy 2

Podstawy anatomii cz�owieka
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Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-W-8 Układ nerwowy obwodowy 2

T-W-9 Układ dokrewny 2

T-W-10 Układ naczyniowy 2

T-W-11 Narządy zmysłów 2

T-W-12 Układ oddechowy 2

T-W-13 Układ pokarmowy 2

T-W-14 Układ wydalniczy 2

T-W-15 Układ rozrodczy żeński i męski 2

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
uczestnictwo w ćwiczeniach 30A-L-1

przygotwanie się do zajęć 10A-L-2

przygotowanie sie do kolokwiów 5A-L-3

godziny kontaktowe z nauczycielem 10A-L-4

analiza wskazanej literatury 5A-L-5

uczestnictwo w wykładach 30A-W-1

analiza wskazanej literatury 20A-W-2

zajęcia kontaktowe z nauczycielem 15A-W-3

przygotwanie do zaliczenia pisemnego 25A-W-4

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Wykład informacyjny

M-2 Ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 Odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć.F

S-2 Kolokwium ustne i pisemne sprawdzające wiedzę z poszczególnych działówP

S-3 Końcowe zaliczenie pisemneP

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

MS_1A_W11 P6S_WG C-1
C-2

S-1
S-2
S-3

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-4
T-L-5
T-L-6
T-L-7
T-L-8
T-L-9
T-L-10
T-L-11
T-L-12
T-L-13
T-L-14
T-L-15

M-1
M-2

MS_1A_C3_W01
Student posiada podstawowe wiadomości o powiązaniach
morfologiczno-funkcjonalnych istniejących pomiędzy
poszczególnymi narządami oraz całymi układami organizmu
człowieka.

T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5
T-W-6
T-W-7
T-W-8
T-W-9
T-W-10
T-W-11
T-W-12
T-W-13
T-W-14
T-W-15

MS_1A_W11 P6S_WG C-1
C-2

S-1
S-2
S-3

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-4
T-L-5
T-L-6
T-L-7
T-L-8
T-L-9
T-L-10
T-L-11
T-L-12
T-L-13
T-L-14
T-L-15

M-1
M-2

MS_1A_C3_W02
Student posiada podstawowe wiadomości o budowie i topografii
kości, mięśni, narządów wewnętrznych.

T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5
T-W-6
T-W-7
T-W-8
T-W-9
T-W-10
T-W-11
T-W-12
T-W-13
T-W-14
T-W-15

Umiejętności
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MS_1A_U02
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-1
C-2

S-1
S-2
S-3

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-4
T-L-5
T-L-6
T-L-7
T-L-8

M-2

MS_1A_C3_U01
Student posiada umiejetność posługiwania się nazewnictwem
anatomicznym; rozumienia zależności pomiędzy budową a
czynnością narządu w stopniu niezbędnym w zawodzie
dietetyka.

T-L-9
T-L-10
T-L-11
T-L-12
T-L-13
T-L-14
T-L-15

MS_1A_U03
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-1
C-2 S-1

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-4
T-L-5
T-L-6
T-L-7
T-L-8

M-1
M-2

MS_1A_C3_U02
Student ma umiejętność samokształcenia w zakresie budowy
organizmu człowieka, korzystania z fachowych źródeł wiedzy.

T-L-9
T-L-10
T-L-11
T-L-12
T-L-13
T-L-14
T-L-15

MS_1A_U03
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-1
C-2

S-1
S-2

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-4
T-L-5
T-L-6
T-L-7
T-L-8

M-2
MS_1A_C3_U03
Student posiada umiejętność rozpoznawania podstawowych
struktur ludzkiego ciała. Potrafi określić ich lokalizację.

T-L-9
T-L-10
T-L-11
T-L-12
T-L-13
T-L-14
T-L-15

Kompetencje społeczne

MS_1A_K05
P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-1
C-2

S-1
S-2
S-3

T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5
T-W-6
T-W-7
T-W-8

M-1
M-2

MS_1A_C3_K01
Ma świadomość potrzeby  popularyzacji wiedzy i umiejętności z
zakresu prawidłowej budowy człowieka w zachowaniu zdrowia.

T-W-9
T-W-10
T-W-11
T-W-12
T-W-13
T-W-14
T-W-15

MS_1A_K01
P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-2 S-1

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-4
T-L-5
T-L-6
T-L-7
T-L-8
T-L-9
T-L-10
T-L-11
T-L-12
T-L-13
T-L-14
T-L-15

M-1
M-2

MS_1A_C3_K02
Ma świadomość istonej roli budowy organizmiu człowieka w
jego prawidłowym funkcjonowaniu. Rozumie potrzebę dbania o
organizm w aspekcie zachowania zdrowia.

T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5
T-W-6
T-W-7
T-W-8
T-W-9
T-W-10
T-W-11
T-W-12
T-W-13
T-W-14
T-W-15

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
MS_1A_C3_W01 2,0 Student nie posiada podstawowych wiadomości o powiązaniach morfologiczno-funkcjonalnych istniejących pomiędzy

poszczególnymi narządami oraz całymi układami organizmu człowieka.

3,0 Student posiada niepełne wiadomości o powiązaniach morfologiczno-funkcjonalnych istniejących pomiędzy poszczególnymi
narządami oraz całymi układami organizmu człowieka.

3,5 Student posiada podstawowe wiadomości o powiązaniach morfologiczno-funkcjonalnych istniejących pomiędzy
poszczególnymi narządami oraz całymi układami organizmu człowieka.

4,0 Student posiada ponadpodstawowe wiadomości o powiązaniach morfologiczno-funkcjonalnych istniejących pomiędzy
poszczególnymi narządami oraz całymi układami organizmu człowieka.

4,5 Student posiada poszerzone wiadomości o powiązaniach morfologiczno-funkcjonalnych istniejących pomiędzy
poszczególnymi narządami oraz całymi układami organizmu człowieka.

5,0 Student rozległą wiedzę o powiązaniach morfologiczno-funkcjonalnych istniejących pomiędzy poszczególnymi narządami
oraz całymi układami organizmu człowieka.

MS_1A_C3_W02 2,0 Student nie posiada podstawowych wiadomości o  budowie i topografii kości, mięśni, narządów wewnętrznych.

3,0 Student posiada niepełne wiadomości o  budowie i topografii kości, mięśni, narządów wewnętrznych

3,5 Student posiada podstawowe wiadomości  o budowie i topografii kości, mięśni, narządów wewnętrznych.

4,0 Student posiada ponadpodstawowe wiadomości  o  budowie i topografii kości, mięśni, narządów wewnętrznych.

4,5 Student posiada poszerzone wiadomości o  budowie i topografii kości, mięśni, narządów wewnętrznych.

5,0 Student rozległą wiedzę o  budowie i topografii kości, mięśni, narządów wewnętrznych.

Umiejętności
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Umiejętności
MS_1A_C3_U01

2,0

Student
- nie potrafi wymienić kości, mięśni, podstawowych narządów w ustroju człowieka
- nie potrafi powiązać  budowy ustroju z czynnościami
- nie posługuje się prawidłowym nazewnictwem anatomicznym
- nie odnajduje obrazu preparatów histologicznych przy użyciu mikroskopu

3,0

Student w stopniu dostatecznym
- potrafi wymienić kości, mięśnie, podstawowe narządy w ustroju człowieka
- powiązać  budowę ustroju z czynnościami
- posługiwać się prawidłowym nazewnictwem anatomicznym
- odnajdywać z niewielką trudnością obrazy preparatów histologicznych przy użyciu mikroskopu

3,5

Student w stopniu  ponad dostatecznym
- potrafi z niewielkimi błędami wymienić kości, mięśnie, podstawowe narządy w ustroju człowieka
- powiązać  budowę ustroju z czynnościami
- posługiwać się swobodnie prawidłowym nazewnictwem anatomicznym
- odnajdywać obraz preparatów histologicznych przy użyciu mikroskopu

4,0

Student w stopniu dobrym
- potrafi  bez pomyłek wymienić kości, mięśnie, podstawowe narządy w ustroju człowieka
- powiązać  budowę ustroju z czynnościami poszczególnych układów narządów
- posługiwać się prawidłowym nazewnictwem anatomicznym
- odnajdywać bez trudności obrazy preparatów histologicznych przy użyciu mikroskopu

4,5

Student w stopniu ponad dobrym
- potrafi  bez pomyłek wymienić kości, mięśnie, podstawowe narządy w ustroju człowieka
- powiązać  budowę ustroju z czynnościami poszczególnych układów narządów
- posługiwać się prawidłowym nazewnictwem anatomicznym
- odnajdywać bez trudności obrazy preparatów histologicznych przy użyciu mikroskopu
- wyszukiwać zależności w budowie pomiędzy poszczególnymi układami

5,0

Student w stopniu bardzo dobrym
- potrafi bezbłednie wymienić kości, mięśnie, podstawowe narządy w ustroju człowieka
- powiązać  budowę ustroju z czynnościami poszczególnych układów narządów
- posługiwać się prawidłowym nazewnictwem anatomicznym
- odnajdywać sprawnie obrazy preparatów histologicznych przy użyciu mikroskopu oraz je interpretować
- wyszukiwać zależności w budowie pomiędzy poszczególnymi układami
- wypowiadać się fachowo na zadane tematy problemowe

MS_1A_C3_U02
2,0

Student:
- nie korzysta  z profosjonalnych źródeł wiedzy do opanowania treści progrmowych
- nie integruje wiedzy z wielu źródeł

3,0 Student posiada w niewielkim stopniu umiejętności samokształcenia. Korzysta z niewielu pozycji specjalistycznego
piśmiennictwa.

3,5 Student posiada w znacznym stopniu umiejętności samokształcenia. Korzysta z wielu pozycji specjalistycznego
piśmiennictwa. Korzysta z konsultacji.

4,0 Student posiada w znacznym stopniu umiejętności samokształcenia. Korzysta z wielu pozycji specjalistycznego
piśmiennictwa z zakresu profilaktyki, w tym zagranicznego.

4,5
Student posiada w znacznym stopniu umiejętności samokształcenia. Korzysta z wielu pozycji specjalistycznego
piśmiennictwa z zakresu anatomii człowieka. Potrafi wykazać się znajomością aktualnych wyników badań dotyczących
budowy ustroju ludzkiego.

5,0
Student posiada w znacznym stopniu umiejętności samokształcenia. Korzysta z wielu pozycji specjalistycznego
piśmiennictwa z zakresu anatomii człowieka. Potrafi wykazać się znajomością aktualnych wyników badań dotyczących
budowy ustroju ludzkiego i o nich dyskutować.

MS_1A_C3_U03
2,0

Student
- nie potrafi rozpoznać tkanek  oraz narządów poszczególnych układów człowieka
- nie  potrafi  określić  anatomicznej lokalizacji poszczególnych narządów

3,0
Student w stopniu dostatecznym
- potrafi  z niewielkimi  błędami rozpoznać tkanki  oraz narządy poszczególnych układów człowieka
-  potrafi  z niewielkimi błędami  określić  anatomiczną lokalizację poszczególnych narządów

3,5
Student w stopniu  ponad dostatecznym
-  potrafi  z nielicznymi  błędami rozpoznać tkanki  oraz narządy poszczególnych układów człowieka
-  potrafi  z nielicznymi błędami  określić  anatomiczną lokalizację poszczególnych narządów

4,0
Student w stopniu dobrym
- potrafi  bez pomyłek rozpoznać tkanki  oraz narządy poszczególnych układów człowieka  -  potrafi  bez pomyłek  określić
anatomiczną lokalizację poszczególnych narządów

4,5
Student w stopniu ponad dobrym
- potrafi  bez pomyłek rozpoznać tkanki  oraz narządy poszczególnych układów człowieka  -  potrafi  bez pomyłek  określić
anatomiczną lokalizację poszczególnych narządów
- potrafi dyskutować na zadane tematy problemowe

5,0
Student w stopniu bardzo dobrym
- potrafi bezbłędnie rozpoznać tkanki  oraz narządy poszczególnych układów człowieka
-  potrafi  bezbłędnie określić  anatomiczną lokalizację poszczególnych narządów
- potrafi wypowiadać się fachowo na zadane tematy problemowe

Inne kompetencje społeczne
MS_1A_C3_K01 2,0 Student nie uzyskał kompetencji, by rozumieć potrzebę popularyzacji  prawidłowej budowy organizmu człowieka w

zachowaniu zdrowia.

3,0 Student posiada podstawowe kompetencje, by rozumieć potrzebę popularyzacji  prawidłowej budowy organizmu człowieka w
zachowaniu zdrowia, ale posługuje się wiedzą i umiejętnościami w bardzo ograniczonym zakresie.

3,5 Student posiada podstawowe kompetencje, by rozumieć potrzebę popularyzacji  prawidłowej budowy organizmu człowieka w
zachowaniu zdrowia, posługuje się wiedzą i umiejętnościami w  ograniczonym zakresie.

4,0 Student posiada kompetencje, by rozumieć potrzebę popularyzacji  prawidłowej budowy organizmu człowieka w zachowaniu
zdrowia, posługuje się wiedzą i umiejętnościami w wystarczającym  zakresie.

4,5 Student posiada kompetencje oceny dobrej, a ponadto potrafi posługiwać się wiedzą i umiejętnościami w szerokim zakresie.

5,0 Student wykazuje się kreatywnością w zakresie wykorzystania wiedzy i umiejętności z zakresu budowy człowieka, jest dolny
do wykorzystania w praktyce zdobytej wiedzy.
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Inne kompetencje społeczne
MS_1A_C3_K02 2,0 Student nie uzyskał kompetencji, by rozumieć rolę budowy organizmu człowieka w jego prawidłowym funkcjonowaniu i

zachowaniu zdrowia.

3,0 Kompetencje studenta sprowadzają się do wybiórczej wiedzy, świadczą o tym, że tylko w ograniczonym stopniu jest w stanie
poradzić sobie z wprowadzeniem w życie wiedzy jaką posiada.

3,5 Student posiada podstawowe kompetencje, by rozumieć problematykę budowy ludzkiego ciała, ale posługuje się wiedzą i
umiejętnościami w bardzo ograniczonym zakresie w kontekście zachowania zdrowia.

4,0 Student posiada kompetencje umożliwiające mu wykorzystanie w praktyce zdobytej wiedzy i umiejętności z zakresu budowy
ustroju ludzkiego, ale posługuje się nimi   w ograniczonym zakresie w kontekście zachowania zdrowia.

4,5 Student posiada kompetencje oceny dobrej, a ponadto potrafi posługiwać się umiejętnościami w wystarczającym stopniu w
kontekście zachowania zdrowia.

5,0 Student wykaże się kreatywnością w zakresie wykorzystania wiedzy i umiejętności z zakresu budowy człowieka, będzie
zdolny do wykorzystania w praktyce zdobytej wiedzy.

Literatura podstawowa
1. Gołąb B., Podstawy anatomii człowieka, PZWL, Warszawa, 2008, II

2. Aleksandrowicz R., Mału atlas anatomiczny człowieka, PZWL, Warszawa, 2009, V

3. Sokołowska-Pituchowa J., Anatomia człowieka, PZWL, Warszawa, 2008, VIII

4. Zborowski A., Atlas anatomii człowieka, A-Z, Kraków, 2007, I

Literatura uzupełniająca
1. Krechowiecki A., Zarys anatomii człowieka, PZWL, Warszawa, 2006, VII

2. Netter H., Atlas anatomii, Urban & PArtner, Wrocław, 2008, II
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ECTS

Mikrobiologia stosowana

stacjonarna

inżynier

WNOZIR/MS/S1/

5,0

egzamin polski

5,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk rolniczych

Dyscypliny naukowe technologia żywności i żywienia (100%)

ogólnoakademickiProfil

Moduł

Bakteriologia ogólnaPrzedmiot

Specjalność

Zakład Mikrobiologii i Biotechnologii StosowanejJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

laboratoria 2 30 2,0 0,50 zaliczenieL

wykłady 2 30 3,0 0,50 egzaminW

Bogusławska-Wąs Elżbieta (Elzbieta.Boguslawska-Was@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Szymczak Barbara (Barbara.Szymczak@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 podstawy biologii

W-2 podstawy chemii

Cele modułu/przedmiotu
C-1 Znajomośc łacińskiego i polskiego nazewnictwa ważnych przedstawicieli róznych znaczeniowo grup bakterii

C-2 Przekazanie wiedzy, umiejetności i kompetencji dotyczących róźnic w budowie, fizjologii i metaboliżmie bakterii

C-3 Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji dotyczących uwarunkowań srodowiskowych aktywności bakterii

C-4 Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie roli jaką odgrywac moga bakterie

C-5 Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji dotyczących specyfiki narzędzi i badawczych technik mikrobiologicznych

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-L-1 Bakterie w środowisku życia człowieka 4

T-L-2 Mikroflora powietrza jako źródło drobnoustrojów. Metoda sedymentacyjna Kocha i aspiracyjna. 4

T-L-3 Mikroflora powierzchni roboczych. Metody odciskowe, ilościowe i jakościowe badanie powierzchni. 4

T-L-4 Mikroflora wody. Różne metody izolowania mikroorganizmów z naturalnego zbiornika wodnego. 4

T-L-5 Rzędy biochemiczne. 4

T-L-6 Mikroflora gleby. 6

T-L-7 Wpływ czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych na wzrost drobnoustrojów. 4

T-W-1 Czym zajmuje sie bakteriologia, rys historyczny. Podstawy klasyfikacji bakterii. 2

T-W-2 Morfologia bakterii - kształty, formy skupisk; rodzaje i funkcje osłon zewnętrznych, rodzaje i funkcje
struktur zewnątrz- i wewnątrzkomórkowych. 8

T-W-3 Bakterie sporotwórcze: proces sporulacji i kiełkowania 2

T-W-4 Różnorodność świata bakterii; bakterie właściwe, blisko spokrewnione z bakteriami właściwymi i
zasadniczo rózniące się od bakterii własciwych 3

T-W-5 Taksonomia i nomenklatura bakterii 2

T-W-6 Fizjologia bakterii. Róznice w wymogach srodowiskowych bakterii 4

T-W-7 Wzrost bakterii 2

T-W-8 metabolizm bakterii; podstawowe szlaki metaboliczne 3

T-W-9 Rózne znaczeniowo grupy bakterii; bakterie pozyteczne i szkodliwe 2

T-W-10 Bakterie chorobotwórcze; cechy chorobotwórczości, toksynotwórczość. 2

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
uczestnictwo w zajęciach 30A-L-1

Bakteriologia og�lna
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Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin

Przygotowanie do zaliczenia treści ćwiczeń laboratoryjnych 15A-L-2

praktyczna umiejętnosć roznicowania bakterii 15A-L-3

uczestnictwo w wykładach 30A-W-1

samodzielne studiowanie materiałów źródłowych 30A-W-2

przygotowanie sie do egzaminu 30A-W-3

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 wykłady informacyjne z wykorzystaniem srodków audiowizualnych

M-2 ćwiczenia laboratoryjne, praca indywidualna i w grupach

M-3 dyskusja tematyczna; interpretacja wyników

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 pisemne zaliczanie ćwiczeń laboratoryjnychP

S-2 ocena umiejętności i biegłości w wykorzystywaniu narzędzi do izolacji i identyfikacji bakteriiF

S-3 bieżąca ocena stanu przygotowania teoretycznego studentów do realizacji zajęc praktycznychF

S-4 egzamin pisemnyP

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

MS_1A_W05 P6S_WG
P6S_WK

C-1
C-2

S-1
S-3

T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5

M-1
M-2
M-3

MS_1A_C4_W05
Student ma podstawowa wiedzę na temat bakterii, ich specyfiki
i róznorodności

T-W-6
T-W-7
T-W-8
T-W-9
T-W-10

MS_1A_W03
MS_1A_W04
MS_1A_W07

P6S_WG
P6S_WK P6S_WG

C-1
C-2
C-3
C-4
C-5

S-1
S-4

T-W-4
T-W-9

M-1
MS_1A_C4_W07
student ma wiedzę w zakresie kategorii pojęciowych i
terminologii bakteriologicznej oraz znajomość rozwoju
bakteriologii

T-W-10

Umiejętności

MS_1A_U02
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-2 S-2
S-3

T-L-1
T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5

M-1
M-2
M-3

MS_1A_C4_U02
Student potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami i
technikami badawczymi w analizach bakteriologicznych

T-W-6
T-W-7
T-W-8
T-W-9
T-W-10

MS_1A_U05
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW

C-1
C-2
C-3
C-4
C-5

S-1
S-2
S-3
S-4

T-L-1
T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5

M-1
M-2
M-3

MS_1A_C4_U05
Student potrafi roznicować bakterie szkodliwe i korzystne dla
człowieka

T-W-6
T-W-7
T-W-8
T-W-9
T-W-10

Kompetencje społeczne

MS_1A_K03
P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-2
C-3
C-4
C-5

S-1
S-2
S-3
S-4

T-W-3
T-W-6 M-1

M-2
M-3

MS_1A_C4_K03
Student ma swiadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo
pracy własnej i innych

T-W-7
T-W-10

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
MS_1A_C4_W05 2,0

3,0 Ma podstawową wiedzę w zakresie kategorii pojeciowych i terminologii bakteriologicznej oraz na temat bakterii ich specyfiki i
różnorodności

3,5
4,0
4,5
5,0

MS_1A_C4_W07 2,0 Nie zna terminologii, nie ma wiedzy na temat rożnic miedzy bakteriami

3,0 Ma podstawową wiedzę w zakresie kategorii pojeciowych i terminologii bakteriologicznej oraz na temat bakterii ich specyfiki i
różnorodności

3,5
4,0
4,5
5,0 zna i poprawnie stosuje nazewnictwo bakterii, ma wiedzę na temat specyfiki wybranych grup bakterii, zna podstawy

róznicowania bakterii
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Umiejętności
MS_1A_C4_U02 2,0

3,0 Ma podstawową wiedzę w zakresie kategorii pojeciowych i terminologii bakteriologicznej oraz na temat bakterii ich specyfiki i
różnorodności

3,5
4,0
4,5
5,0

MS_1A_C4_U05 2,0 nie umie zastosowac poznanych technik i narzędzi w analizach bakteriologicznych

3,0 zna niektóre z poznanych narzędzi /technik badawczych umozliwiających róznicowanie bakterii

3,5
4,0
4,5
5,0 zna i potrafi posługiwac się poznanymi narzedziami i technikami badawczymi stosowanymi w bakteriologii. Umie poprawnie

interpretować wyniki

Inne kompetencje społeczne
MS_1A_C4_K03 2,0 nie ma świadomości zagrożeń związanych z praca na żywym materiale

3,0 jest świadom zagrożeń, bez umiejętności wskazania z czego może wynikać zagrożenie

3,5
4,0
4,5
5,0 ma świadomośc odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy własnej i innych, wie z czego wynika i jak im skutecznie

przeciwdziałac

Literatura podstawowa
1. Kunicki-Goldfinger W., Życie bakterii, PWN, W-wa, 1998

2. Baj J., Z. Markiewicz, Biologia molekularna bakterii, PWN, W-wa, 2007

3. Singleton P, Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie, PWN, W-wa, 2000

4. Szewczyk E.M., Diagnostyka bakteriologiczna, PWN, W-wa, 2011

Literatura uzupełniająca
1. Przondo-Mordarska A, Podstawowe procedury laboratoryjne w bakteriologii klinicznej, PZWL, 2010
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ECTS

Mikrobiologia stosowana

stacjonarna

inżynier

WNOZIR/MS/S1/

5,0

egzamin polski

5,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk rolniczych

Dyscypliny naukowe technologia żywności i żywienia (100%)

ogólnoakademickiProfil

Moduł

MykologiaPrzedmiot

Specjalność

Katedra Hydrobiologii, Ichtiologii i Biotechnologii RozroduJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

laboratoria 3 30 2,0 0,50 zaliczenieL

wykłady 3 30 3,0 0,50 egzaminW

Mazurkiewicz-Zapałowicz Kinga (Kinga.Mazurkiewicz-Zapalowicz@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Mazurkiewicz-Zapałowicz Kinga (Kinga.Mazurkiewicz-Zapalowicz@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Znajomość biologii i wybranych działów mykologii  na poziomie szkoły średniej oraz  mikrobiologii ogólnej

Cele modułu/przedmiotu
C-1 Zapoznanie studentów ze specyfiką i odmiennością świata grzybów oraz ich bioróżnorodnością

C-2 Zapoznanie studentów z wszechobecnością grzybów oraz pozytywnym i szkodliwym aspektem ich występowania w
ekosystemach

C-3 Zapoznanie  studentów z możliwościami wykorzystania grzybów i ich metabolitów przez człowieka

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-L-1
Zasady BHP w pracowni mikologicznej. Struktury morfotyczne  stadiów wegetatywnych i generatywnych
OGP.  Mikroskopowa identyfikacja plazmodium, oogonium, antherydium, sporangium i oospor. Budowa i
zróżnicowanie trzonków sporangialnych Oomycota.

3

T-L-2

Struktury  morfotyczne tworzące  formy  wegetatywne grzybów  właściwych.
Obserwacja mikroskopowa: strzępek coenocytycznych, strzępek z
septami bez sprzążek oraz ze sprzążkami i hakami. Zróżnicowanie sposobów wytwarzania zarodników
mitosporowych. Typy, budowa i występowanie konidiomów: acerwulus, koremium, piknidium,
sporodochium – obserwacja makro- i mikroskopowa.

4

T-L-3 Sprawdzian pisemny (zakres ćwiczeń 1-2) 1

T-L-4
Przegląd owocników wytwarzanych przez grzyby Ascomycota.  Budowa i występowanie owocników typu
klejstotecjum, perytecjum, apotecjum, pseudotecjum. Obserwacja mikroskopowa budowy worka i
zarodników workowych.
Budowa struktu infekcyjnych grzybów fitopatogenicznych.

4

T-L-5

Wegetatywne formy przetrwalnikowe grzybni. Przegląd  i budowa  owocników  grzybów  Basidiomycota.
Budowa chlamydospor, sklerocjum, pseudosklerocjum i ryzomorf. Przykłady podstawczaków o
owocnikach gymnokarpicznych, hemiangiokarpicznych i angiokarpicznych; budowa tych owocników.
Morfologiczne zróżnicowanie owocników hemiangiokarpicznych.
Budowa mikroskopowa podstawki i elementów tworzących hymenium.

4

T-L-6 Sprawdzian pisemny (ćwiczenie 3-4) 1

T-L-7

Grzyby toksynotwórcze  w przemyśle i przetwórstwie spożywczym.  Grzyby gnijących i„zepsutych”
owoców, warzy i innych produktów spożywczych.  Obserwacja mikroskopowa i kryteria  identyfikacji
rodzajów: Penicillium, Aspergillus, Fusarium, Trichotecium, Alternaria, Botrytis. Budowa konidioforu,
sposób tworzenia się i morfologia zarodników. Identyfikacja mikroskopowa rodzajów: Rhizopus, Mucor,
Cladosporium.

4

T-L-8 Metody i zasady izolacji i hodowli i inkubacji  mikromycetes;  podłoża mykologiczne, zasdy ich
przygotowania i utylizacji. 4

T-L-9 Grzyby drożdżoidalne wykorzystane w   przemyśle i przetwórstwie  spożywczym, hodowla i oznaczanie 2

T-L-10 Sprawdzian pisemny i praktyczne rozpoznawanie grzybów mikro- i makroskopowych 3

T-W-1 Miejsce grzybów i OGP w świecie organizmów żywych; specyfika ich budowy i biologii. Przegląd
systematyczny grzybów i OGP 4

Mykologia
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Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-W-2 Cykle rozwojowe, rozmnażanie wegetatywne i generatywne w różnych grupach systematycznych
grzybów. 2

T-W-3 Grupy troficzne grzybów, ich występowanie oraz znaczenie w ekosystemach 2

T-W-4 Produkty metabolizmu pierwotnego grzybów saprotroficznych i fito- i zoopatogenicznych oraz ich
znaczenie 2

T-W-5 Grzyby jako komponenty związków symbiotycznych; mikoryza ektotroficzna i endotroficzna, grzyby
lichenoidowe, ogrody ambrozjowe  budowa, przykłady i  znaczenie w ekosystemach. 2

T-W-6 Wykorzystanie grzybów w walce biologicznej ze szkodnikami roślin (nicienie, pajęczaki, owady) oraz ich
rola jako nadpasożytów patogenów roślinnych 2

T-W-7 Znaczenie produktów metabolizmu pierwotnego  grzybów w przemyśle spożywczym 2

T-W-8 Metabolity wtórne grzybów. Wykorzystanie metabolitów wtórnych produkowanych przez grzyby
mikroskopowe  w biofarmakologii i zakres ich stosowania w medycynie 4

T-W-9 Wykorzystanie metabolitów pierwotnych i wtórnych macromycetes w biofarmakologii. Substancje
prozdrowotne grzybów. 2

T-W-10 Grzyby toksynotwórcze, toksyny przez nie produkowame oraz wpływ mikotoksyn na zdrowie 2

T-W-11 Grzyby jadalne i ich trujące sobowtóry. Mykotrucizny i  objawy zatruć nimi spowodowane 2

T-W-12 Grzyby uprawne, ich skład chemiczny i wartości odżywcze 2

T-W-13 Egzamin pisemny 2

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
Uczestnictwo w zajęciach 30A-L-1

Przygotowanie teoretyczne do zajęć 10A-L-2

uczestnictwo w konsultacjach 2A-L-3

Studiowanie literatury przedmiotu 10A-L-4

Przygotowanie do zaliczenia 8A-L-5

Uczestnictwo w wykładach 30A-W-1

Studiowanie literatury przedmiotu 35A-W-2

uczestnictwo w konsultacjach 25A-W-3

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych

M-2 Ćwiczenia: metody poglądowe i praktyczne, związane z pokazem żywego lub utrwalonego materiału mikologicznego z
wykorzystaniem mikroskopu biologicznego i stereoskopowego

M-3 Ćwiczenia: obserwacja i szkic najważniejszych cech diagnostycznych w poszczgólnych gromadach grzybów i OGP,
identyfikacja najważniejszych rodzajów / gatunków grzybów mikrioskopowych i makroskopowych

M-4 Film dydaktyczny obrazujący zróżnicowanie morfologiczne grzybów oraz wskazujący na potrzebę ich ochrony

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 Wejściówka - student zalicza pisemnie lub ustnie teoretyczny materiał, który przygotował w domuF

S-2 Wyjściówka - zaliczenie pracy studenta związane z praktycznym wyszukiwaniem i nazywaniem obiektów
mykologicznychF

S-3 Aprobata pracy na ćwiczeniach związana z zaliczeniem rysunków i stosownych opisów do obiektów mykologicznychF

S-4 Zaliczenie pisemne z zakresu tematyki ćwiczeń laboratoryjnych i wykładówP

S-5 Egzamin pisemny z zakresu programu ćwiczeń i wykładówP

S-6 Praktyczna identyfikacja poznanych gatunków grzybów mikro- i makroskopowychP

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

MS_1A_W03 P6S_WG
P6S_WK P6S_WG C-1

S-1
S-2
S-3
S-4
S-5
S-6

T-W-1
T-W-2
T-W-4
T-W-7

M-1
M-2

MS_1A_C5_W01
Student definiuje i objaśnia podstawowe pojęcia mikologiczne,
charakteryzuje specyfikę budowy, biologii i fizjologii grzybów
oraz OGP, posługując się specjalistyczna terminologią
mikologiczną w formie werbalnej, pisemnej i graficznej

T-W-8
T-W-9
T-W-10

MS_1A_W03 P6S_WG
P6S_WK P6S_WG C-2

S-1
S-2
S-3
S-4
S-5
S-6

T-L-2
T-L-4
T-L-5
T-W-2

M-1
M-2
M-3

MS_1A_C5_W02
Student nazywa i rozpoznaje podstawowe grupy systematyczne
grzybów i OGP oraz wylicza ich przedstawicieli, wymieniając
grupy troficzne tych organizmów

T-W-3
T-W-4
T-W-5
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MS_1A_W04
MS_1A_W08
MS_1A_W10

P6S_WG
P6S_WK P6S_WG

C-1
C-2
C-3

S-1
S-2
S-3
S-4
S-5
S-6

T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5
T-W-6

M-1
M-2
M-4

MS_1A_C5_W03
Student wyjaśnia znaczenie grzybów i OGP w procesach
biotechnologicznych, rozpoznaje gatunki wykorzystane w
różnych gałęziach przemysłu, wyjaśnia znaczenie
poszczególnych grup troficznych i ich przedstawicieli w
ekosystemie i gospodarce człowieka

T-W-7
T-W-8
T-W-9
T-W-10
T-W-11
T-W-12

Umiejętności

MS_1A_U01
MS_1A_U02
MS_1A_U06

P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-1

S-1
S-2
S-4
S-5
S-6

T-L-2
T-L-4
T-L-5
T-L-7
T-L-8
T-L-9
T-W-1
T-W-2
T-W-3

M-1
M-2
M-3

MS_1A_C5_U01
Student posiada umiejętność właściwego korzystania i
dobierania specjalistycznej terminologii mykologicznej

T-W-4
T-W-5
T-W-6
T-W-7
T-W-8
T-W-9
T-W-10
T-W-11
T-W-12

MS_1A_U01
MS_1A_U02

P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW
C-1
C-2
C-3

S-1
S-2
S-3
S-4
S-5

T-W-1
T-W-3
T-W-4
T-W-5
T-W-6

M-1
M-2

MS_1A_C5_U02
Student potrafi przeprowadzić poprawną obserwację, ocenę oraz
interpretację procesów biochemicznych i biotechnologicznych, w
których uczestniczą grzyby i OGP

T-W-7
T-W-8
T-W-9
T-W-10

Kompetencje społeczne

MS_1A_K01
MS_1A_K03
MS_1A_K05

P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-1
C-2
C-3

S-1
S-2
S-3
S-4
S-5
S-6

T-L-1
T-L-2
T-W-4
T-W-7

M-1
M-2

MS_1A_C5_K01
Student rozumie potrzebę stałego dokształcania się i
pogłębiania kompetencji zawodowych, jest świadomy ryzyka i
zagrożeń  pracy w  laboratorium mikologicznym oraz kontakcie z
grzybami i ich metabolitami;  jako odpowiedzialny za wspólnie
realizowane badania potrafi  temu przeciwdziałać

T-W-10
T-W-11
T-W-12

MS_1A_K01
MS_1A_K05

P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-1
C-2
C-3

S-1
S-2
S-6

T-L-8
T-L-9
T-W-3
T-W-4

M-1
M-2
M-4

MS_1A_C5_K02
Student ma świadomość roli społecznej, rozumie potrzebę
popularyzacji nabytej wiedzy, zwłaszcza dotyczącej profilaktyki
zatruć grzybami i ich metabolitami.

T-W-10
T-W-11
T-W-12

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
MS_1A_C5_W01 2,0 Student nie rozumie podstawowych pojęć i specjalistycznej terminologii z zakresu mikologii

3,0 Student rozumie podstawowe "suche" pojęcia z zakresu mikologii, nie potrafi ich jednak dostosować do konkretnych
obiektów i przykładów

3,5 Student rozumie podstawowe "suche" pojęcia z zakresu mikologii,  potrafi je odnieść  dostosować do konkretnych,
pojedynczych obiektów i przykładów; nie potrafi ich jednak szczegółowo scharakteryzować

4,0 Student rozumie i posługuje się podstawowymi  pojęciami z zakresu mikologii,  potrafi podać i scharakteryzować pojedyncze,
przykładowe obiekty

4,5
Student rozumie i posługuje się swobodnie terminologią specjalistyczną  z zakresu mikologii,  potrafi podać i
scharakteryzować liczne  przykłady wyjaśniające znaczenie tej nomenklatury, nie zna jednak mykologicznych określeń w
języku łacińskim

5,0
Student rozumie i posługuje się swobodnie terminologią specjalistyczną  z zakresu mikologii,  potrafi podać i
scharakteryzować liczne  przykłady wyjaśniające znaczenie tej nomenklatury, zna większość mikologicznych określeń w
języku łacińskim

MS_1A_C5_W02 2,0 Student nie potrafi wymienić i scharakteryzować żadnej z grup systematycznych grzybów i OGP, nie zna ich przedstawicieli
ani specyfiki ich budowy anatomicznej, morfologicznej oraz fizjologii

3,0 Student wymienia i charakteryzuje ogólnikowo poszczególne grupy systematyczne grzybów i OGP (jedynie w języku
polskim), nie rozróżnia specyfiki ich budowy ani kryteriów podziału taksonomicznego

3,5 Student wymienia i charakteryzuje ogólnikowo poszczególne grupy systematyczne grzybów i OGP (jedynie w języku
polskim), wskazuje na specyfikę ich budowy rozróżnia kryteria podziału taksonomicznego

4,0
Student wymienia i charakteryzuje szczegółowo poszczególne grupy systematyczne grzybów i OGP (jedynie w języku
polskim),  wymienia i wskazuje na podanych przez siebie przykładach specyfikę ich budowy oraz kryteria podziału
taksonomicznego

4,5
Student wymienia i charakteryzuje szczegółowo poszczególne grupy systematyczne grzybów i OGP, zna ok. 90%
nazewnictwa  w języku polskim oraz w 60% w języku łacińskim; wymienia i wskazuje na dowolnych, podanych przez
nauczyciela, przykładach specyfikę ich budowy oraz kryteria podziału taksonomicznego

5,0
Student wymienia i charakteryzuje szczegółowo poszczególne grupy systematyczne grzybów i OGP; zna ok. 90%
nazewnictwa  w języku polskim oraz  90% w języku łacińskim; wymienia i wskazuje na dowolnych, podanych przez
nauczyciela, przykładach specyfikę ich budowy oraz kryteria podziału taksonomicznego

MS_1A_C5_W03 2,0 Student nie potrafi wymienić grup troficznych grzybów; nie rozpoznaje ich przedstawicieli; nie zna ich nazewnictwa polskiego
i łacińskietgo

3,0
Student jedynie wymienia grupy troficzne grzybów i OGP,  potrafi podać jednostkowe przykłady gatunków (jedynie w języku
polskim) w poszczególnych grupach, ogólnikowo wymienia znaczenie grup troficznych w ekosystemie i gospodarce
człowieka, nie potrafi wyjaśnić mechanizmu ich aktywności

3,5 Student wymienia i ogólnikowo charakteryzuje grupy troficzne grzybów i OGP,  potrafi podać jednostkowe przykłady
gatunków (jedynie w języku polskim) w poszczególnych grupach, wyjaśnia mechanizm aktywności grzybów i OGP

4,0
Student wymienia i szczegółowo charakteryzuje grupy troficzne grzybów i OGP,  potrafi nazwać jednostkowe przykłady
gatunków ( w języku polskim znając ok. 60% ich łącińskiej nomenklatury) w poszczególnych grupach, wyjaśnia mechanizm
aktywności grzybów i OGP

4,5
Student wymienia i szczegółowo charakteryzuje grupy troficzne grzybów i OGP,  potrafi nazwać większość przykładów
gatunków ( w języku polskim znając ok. 90% ich łącińskiej nomenklatury) w poszczególnych grupach, wyjaśnia mechanizm
aktywności grzybów i OGP

5,0 Student wymienia i szczegółowo charakteryzuje grupy troficzne grzybów i OGP, swobodnie nazwa większość (ponad 90%)
przykładowych gatunków,  w języku polskim i łacińskim nomenklatury) , wyjaśnia mechanizm aktywności grzybów i OGP
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Umiejętności
MS_1A_C5_U01 2,0 Student nie korzysta, niewłaściwie dobiera oraz nie posługuje sie podstawowymi pojęciami i specjalistyczną terminologią z

zakresu mykologii
3,0 Student  właściwie dobiera i stosuje podstawowe pojęciai specjalistyczne z zakresu mykologii

3,5 Student właściwie interpretuje podstawowe pojęcia z zakresu mykologii, potrafii je wykorzystać i posługiwać się nimi w
oparciu o pojedyncze, wybrane przez siebie przykłady

4,0 Student właściwie interpretuje podstawowe pojęcia z zakresu mykologii, potrafii je wykorzystać i posługiwać się nimi w
oparciu o kilka (podanych przez nauczyciela)przykłady

4,5 Student właściwie interpretuje podstawowe pojęcia z zakresu mykologii, potrafii je wykorzystać i posługiwać się nimi w
oparciu o większość (podanych przez nauczyciela) przykładów

5,0
Student właściwie interpretuje większość pojęć z zakresu mykologii, potrafii je wykorzystać i posługiwać się nimi w oparciu o
większość (podanych przez nauczyciela) przykładów. Umie wykorzystać nazewnictwop łacińskie  w terminologii
mykologicznej

MS_1A_C5_U02
2,0

Student nie potrafi przeprowadzić właściwej obserwacji miejsc występowania grzybów oraz nie umie powiązać i
zinterpretować związków tego występowania z aktywnością biochemiczną tych organizmów i skutków tej aktywności dla
ekosytemu gospodaki człowieka

3,0
Student bardzo ogólnikowo, mało wnikliwie przeprowadza   obserwację miejsc występowania grzybów, wymienia, ale nie
rozumie,  związków i skutków środowiskowych i gospodarczych,  tego występowania ze specyfiką aktywności biochemicznej
tych organizmów  człowieka

3,5 Student potrafi wskazać związki przyczynowo-skutkowe występowania grzybów i OGP w ekosytemach i w procesach
technologicznyc,  nie potrafi jednak poprzec ich konkretnymi przykładami

4,0 Student potrafi wskazać związki przyczynowo-skutkowe występowania grzybów i OGP w ekosytemach i w procesach
biotechnologicznych,    wskazuje  konkretne pojedyncze przykłady występowania tych związków

4,5
Student potrafi wskazać związki przyczynowo-skutkowe występowania grzybów i OGP w ekosytemach i w procesach
biotechnologicznych,    wskazuje  konkretne, liczne  przykłady występowania i znaczenia tych związków, nazywa ale
praktycznie nie  rozpoznaje grzybów spółtworzacych te związki

5,0
Student potrafi wskazać związki przyczynowo-skutkowe występowania grzybów i OGP w ekosytemach i w procesach
biotechnologicznych,    wskazuje  konkretne, liczne  przykłady występowania i znaczenia tych związków, nie tylko nazywa ale
tez identyfikuje grzyby wspóltworzące te zależności

Inne kompetencje społeczne
MS_1A_C5_K01 2,0 Student nie rozumie potrzeby stałego dokształcania się i pogłębiania kompetencji zawodowych, nie jest świadomy ryzyka i

zagrożeń  pracy w  laboratorium mykologicznym nie jest odpowiedzialny za wspólnie realizowane badania

3,0 Student  rozumie potrzebę stałego dokształcania się i pogłębiania kompetencji zawodowych, jest świadomy ryzyka i
zagrożeń  pracy w  laboratorium mykologicznym  jest odpowiedzialny za wspólnie realizowane badania

3,5
4,0
4,5
5,0

MS_1A_C5_K02 2,0 Student nie ma świadomości roli społecznej, nie rozumie potrzeby popularyzacji nabytej wiedzy, zwłaszcza dotyczącej
profilaktyki zatruć grzybami i ich metabolitami.

3,0 Student ma świadomość roli społecznej, rozumie potrzebę popularyzacji nabytej wiedzy, zwłaszcza dotyczącej profilaktyki
zatruć grzybami i ich metabolitami.

3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa
1. Bujakiewicz A., Lisiewska M., Mikologia.Przewodnik do ćwiczeń terenowych i laboratoryjnych, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań,
2003, ISBN 83-89290-24-3
2. Dynowska M., Ejdys E. (red.), Mikologia laboratoryjna. Przygotowanie materiału badawczego i diagnostyka, Wydawnictwo
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurkiego, Olsztyn, 2011, ISBN 978-83-7299-722-7
3. Grajewski J. (red.)., Mikotoksyny i grzyby pleśniowe. Zagrożenia dla człowieka i zwierząt, Wyd. UKW. Bydgoszcz, Bydgoszcz, 2006
4. Marcinkowska J., Oznaczanie rodzajów grzybów ważnych w patologii roślin., Fundacja Rozwój SGGW Warszawa., Warszawa., 2003,
ISBN 83-7274-056-9
5. Muller E., Loeffler W., Zarys mikologii dla przyrodników, PWRiL, Warszawa, 1987, ISBN 83-09-01137-7

Literatura uzupełniająca
1. Bilai V.I., Antibiotic-producing microscopic fungi, Elevier Publishing Company, Amsterdam/London/New York, 1963
2. Butt C.W., Jackson C.W., Magan N., Fungi as biocontrol agents. Progress, Problems and potential, CABI Publishing, Oxon UK, New York
USA, 2001, ISBN 0 85199 356 7
3. Gumińska B., Wojewoda W., Grzyby i ich oznaczanie, PWRiL, Warszawa, 1983, ISBN 83-09-00714-5
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ECTS

Mikrobiologia stosowana

stacjonarna

inżynier

WNOZIR/MS/S1/

4,0

egzamin polski

4,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk rolniczych

Dyscypliny naukowe technologia żywności i żywienia (100%)

ogólnoakademickiProfil

Moduł

Mikrobiologia weterynaryjnaPrzedmiot

Specjalność

Zakład Mikrobiologii i Biotechnologii StosowanejJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

laboratoria 5 15 2,0 0,50 zaliczenieL

wykłady 5 30 2,0 0,50 egzaminW

Bogusławska-Wąs Elżbieta (Elzbieta.Boguslawska-Was@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Szymczak Barbara (Barbara.Szymczak@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Podstawy mikrobiologii

Cele modułu/przedmiotu

C-1 Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z mikroflorą fizjologiczna i chorobotwórcza izolowaną od zwierząt domowych i
hodowlanych.

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-L-1 Próbkobranie, zasady transportu próbek do laboratorium mikrobiologicznego. 1

T-L-2 Izolacja i identyfikacja mikroflory chorobotwórczej zwierząt domowych i hodowlanych. 4

T-L-3 Oznaczanie wrażliwości patogenów bakteryjnych na antybiotyki i chemioterapeutyki. 3

T-L-4 Diagnostyka Paenibacillus larvae odpowiedzialnego za chorobę pszczół - zgnilca europejskiego. 2

T-L-5 Metody oznaczania zawartości antybiotyków w paszach. 4

T-L-6 Zaliczenie ćwiczeń 1

T-W-1 Flora fizjologiczna zwierząt domowych i hodowlanych. 2

T-W-2 Bakteryjne choroby u zwierząt domowych i hodowlanych. 8

T-W-3 Bakteryjne i grzybicze choroby pszczół. 4

T-W-4 Dermatomikozy i mikotoksykozy u zwierząt domowych i hodowlanych. 5

T-W-5 Elementy immunologii. 5

T-W-6 Metody diagnostyczne wykorzystywane w mikrobiologii weterynaryjnej. 5

T-W-7 Zaliczenie wykładów. 1

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
Uczestnictwo w zajęciach 15A-L-1

Studiowanie wskazanej literatury 27A-L-2

Przygotowywanie się do zaliczenia zajęć laboratoryjnych 18A-L-3

Uczestnictwo w wykładach 30A-W-1

Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 10A-W-2

Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu 10A-W-3

Przygotowywanie się do zaliczenia przedmiotu 10A-W-4

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej

M-2 Praktyczne ćwiczenia laboratoryjne

Mikrobiologia weterynaryjna
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Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-3 Dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 Bieżąca kontrola przygotowania się i poprawności pracy na zajęciach laboratoryjnychF

S-2 Zaliczenie w formie pisemnej części wykładowej i ćwiczeniowejP

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

MS_1A_W08 P6S_WG
P6S_WK C-1 S-1

S-2

T-L-1
T-L-2 M-1

M-2
M-3

MS_1A_C6_W01
W zakresie wiedzy student nazywa, rozróżnia oraz
charakteryzuje mikroorganizmy mające znaczenie w medycynie
weterynaryjnej, a także zna metody diagnostyczne służące ich
wykrywaniu

T-L-3

Umiejętności

MS_1A_U07
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-1 S-1
S-2

T-L-1
T-L-2 M-1

M-2
M-3

MS_1A_C6_U01
Student umiejętnie dobiera techniki diagnostyczne mające na
celu izolację, identyfikację i oznaczenie czynników wirulencji
oraz lekowrażliwości patogennych mikroorganizmów.

T-L-3

Kompetencje społeczne

MS_1A_K02
P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-1 S-1
S-2

T-L-1
T-L-2 M-1

M-2
M-3

MS_1A_C6_K01
Student postępuje zgodnie z zasadami bioetyki i etyki
zawodowej, wykazuje dbałość o bezpieczeństwo sanitarno-
higieniczne i epidemiologiczne.

T-L-3

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
MS_1A_C6_W01 2,0 Student nie potrafi w najprostszym zakresie scharakteryzować mikroorganizmów mających znaczenie w medycynie

weterynaryjnej, a także omówić metod diagnostycznych służącychg ich wykrywaniu

3,0 Student wykazuje minimum wiedzy dotyczącej mikroorganizmów mających znaczenie w medycynie weterynaryjnej oraz
metod diagnostycznych służących ich wykrywaniu; w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów.

3,5
Student charakteryzuje mikroorganizmy mające znaczenie w medycynie weterynaryjnej, a także omówia metody
diagnostyczne służące ich wykrywaniu w stopniu zadowalającym; w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści
programowe.

4,0 Student szczegółowo charakteryzuje mikroorganizmy mające znaczenie w medycynie weterynaryjnej, a także omówia
metody diagnostyczne służące ich wykrywaniu; w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie.

4,5 Student wyczerpująco charakteryzuje mikroorganizmy mające znaczenie w medycynie weterynaryjnej, a także omówia
metody diagnostyczne służące ich wykrywaniu; w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie.

5,0 Student wykazuje dogłębną wiedzę na temat mikroorganizmów mających znaczenie w medycynie weterynaryjnej, a także
metod diagnostycznych służącychg ich wykrywaniu; w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe.

Umiejętności
MS_1A_C6_U01 2,0 Student nie potrafi w najprostszym zakresie objaśnić podstawowych technik diagnostycznych i czynników wpływających na

występowanie i rozwój wybranych chorób zwierząt o podłożu bakteryjnym lub grzybiczym

3,0 Student potrafi w dostateczny sposób objaśnić podstawowe techniki diagnostyczne i czynniki wpływające na występowanie i
rozwój wybranych chorób zwierząt o podłożu bakteryjnym lub grzybiczym

3,5 Student potrafi na średnim poziomie objaśnić podstawowe techniki diagnostyczne i czynniki wpływające na występowanie i
rozwój wybranych chorób zwierząt o podłożu bakteryjnym lub grzybiczym

4,0 Student potrafi na dobrym poziomie objaśnić podstawowe techniki diagnostyczne i czynniki wpływające na występowanie i
rozwój wybranych chorób zwierząt o podłożu bakteryjnym lub grzybiczym

4,5 Student potrafi  dobrze objaśnić podstawowe techniki diagnostyczne i czynniki wpływające na występowanie i rozwój
wybranych chorób zwierząt o podłożu bakteryjnym lub grzybiczym

5,0 Student potrafi  bardzo  dobrze objaśnić podstawowe techniki diagnostyczne i czynniki wpływające na występowanie i rozwój
wybranych chorób zwierząt o podłożu bakteryjnym lub grzybiczym

Inne kompetencje społeczne
MS_1A_C6_K01 2,0

3,0 Student w dostatecznym stopniu jest świadom ważności postępowania zgodnego z zasadami bioetyki i etyki zawodowej; w
stopniu dostatecznym wykazuje dbałość o dobrostan zwierząt oraz bezpieczeństwo sanitarno-higieniczne i epidemiologiczne

3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa
1. Red. Malicki K., Binek M., Zarys klinicznej bakteriologii weterynaryjnej, SGGW, Warszawa, 2004

2. Januszkiewicz J, Zarys kliniki chorób zakaźnych, PZWL, Warsyawa, 1994

3. Larski Z., Truszczyński M., Zarys mikrobiologii weterynaryjnej, Wydaw. ART, Olsytzn, 1994

4. Wawrzkiewicz, Mikrobiologia weterynaryjna, PWN, Warszawa, 1983

Literatura uzupełniająca
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Literatura uzupełniająca
1. Boroń-Kaczmarska A., Furowicz A. J., Choroby odzwierzęce przenoszone drogą pokarmową, PZWL, Warszawa, 1999

2. Gabiniewicz J., Zarys mikrobiologii z epizootiologią, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 1971

3. Postepy mikrobiologii, aktualne publikacje, czasopismo, 2018
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ECTS

Mikrobiologia stosowana

stacjonarna

inżynier

WNOZIR/MS/S1/

5,0

egzamin polski

5,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk rolniczych

Dyscypliny naukowe technologia żywności i żywienia (100%)

ogólnoakademickiProfil

Moduł

ParazytologiaPrzedmiot

Specjalność

Katedra Hydrobiologii, Ichtiologii i Biotechnologii RozroduJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

laboratoria 5 30 3,0 0,50 zaliczenieL

wykłady 5 45 2,0 0,50 egzaminW

Formicki Krzysztof (Krzysztof.Formicki@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Linowska Angelika (angelika.linowska@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 podstawowa znajomość zoologii

Cele modułu/przedmiotu
C-1 Zapoznanie studentów ze związkami pomiędzy światem pasożytów a organizmem żywiciela

C-2 Przedstawienie strategii życiowych pasożytów, ich rozwoju i rozmnażania

C-3 Uświadomienie studentom zagrożeń parazytologicznych związanych z  kontaktem ze środowiskiem, zwierzętami i
pokarmem

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-L-1 Zasady pracy w laboratorium parazytologicznym. Morfologia, fizjologia i cykle życiowe przedstawicieli
poszczególnych grup systematycznych pasożytów 22

T-L-2
Ocena parazytologiczna środowiska. Metody klasyczne, serologiczne, biologii molekularnej
wykorzystywane w rozpoznawaniu pasożytów. Konsekwencje zdrowotne i ekonomiczne występowania
parazytoz u ludzi, zwierząt i roślin.

4

T-L-3
Praktyczne zastosowanie wybranych metod badawczych, stosowanych w badaniach parazytologicznych.
Techniki różnicowania pasożytów, zasady korzystania z literarury fachowej,  wykorzystanie
internetowych baz danych.

4

T-W-1 Krótkie wprowadzenie do przedmiotu. Definicje  i aspekty pasożytnictwa.  Nomenklatura
parazytologiczna. 2

T-W-2
Ogólna charakterystyka poszczególnych grup pasożytów; cechy morfologiczne, systematyka,
klasyfikacja, wpływ na organizm żywicielski. Czynniki warunkujące rozwój i rozmnażanie  organizmów
pasożytniczych w środowisku. Najważniejsze choroby pasożytnicze występujące w Europie.

20

T-W-3
Cechy biologiczne i fizjologiczne układu pasożyt – żywiciel. Przystosowania do pasożytniczego trybu
życia. Istota pasożytnictwa jako przykładu relacji między organizmami należącymi do różnych gatunków.
Miejsce pasożytnictwa w środowisku naturalnym.

7

T-W-4 Ekologia pasożynictwa. Pojęcie transmisji, sekwencji, skracanie i wydłużanie cyklu rozwojowego 5

T-W-5 Czynniki warunkujące rozwój i rozmnażanie pasozytów. Adaptacje do pasożytniczego trybu życia. 3

T-W-6 Filogeneza i ewolucja pasożytnictwa. Biologiczne właściwości układu pasożyt - żywiciel. 5

T-W-7 Fizjologia układu pasożyt - żywiciel. 3

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
uczestnictwo w zajęciach 30A-L-1

przygotowanie do ćwiczeń 30A-L-2

Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu 30A-L-3

uczestnictwo w zajęciach 30A-W-1

Godziny kontaktowe z prowadzącym 10A-W-2

Przygotowanie do egzaminu 20A-W-3

Parazytologia
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Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Wykłady informacyjne z zastosowaniem technik multimedialnych

M-2 dyskusja dydaktyczna

M-3 krótkie filmy

M-4 ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 Bieżąca kontrola przygotowania się i poprawności pracy na zajęciach laboratoryjnych.F

S-2 Ocena wykonania zadań laboratoryjnych związanych z trescią przedmiotuF

S-3 Zaliczenie końcowe obejmujące zakres treści programowych ćwiczeńP

S-4 Egzamin obejmujący zakres treści programowych wykładówP

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

MS_1A_W05
MS_1A_W08

P6S_WG
P6S_WK

C-1
C-2
C-3

S-1
S-2
S-3
S-4

T-L-1
T-W-1

M-1
M-2
M-3

MS_1A_C7_W01
Student ma podstawową/ogólną wiedzę w zakresie:
•istoty pasożytnictwa jako przykładu relacji między
organizmami należącymi do różnych gatunków,
•objaśnienia miejsca pasożytnictwa w środowisku naturalnym,
•ewolucji pasożytnictwa, cech biologicznych i fizjologicznych
układu pasożyt – żywiciel,
•ekologii populacyjnej pasożytów i ich klasyfikacji,
•opisu budowy różnych znaczeniowo grup pasożytów, zna i
rozumie ich rolę i wpływ na organizm żywicielski,
•czynników warunkujących rozwój i rozmnażanie  organizmów
pasożytniczych w środowisku,
•rozpoznania źródeł zarażenia, dróg wnikania i transmisji
pasożytów,
•znajomości obowiązujących kryteriów oceny parazytologicznej i
metod badawczych stosowanych w parazytologii.

T-W-3

Umiejętności

MS_1A_U05
MS_1A_U06

P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-3
S-1
S-2
S-3

T-L-2

M-1
M-2
M-3
M-4

MS_1A_C7_U01
Student posiada umiejętność:
•posługiwania się specjalistyczną terminologią parazytologiczną,
•wykonywania prostych zadań badawczych, prawidłowej
interpretacji wyników i wyciągania wniosków,
•wyszukiwania, analizy i wykorzystywania przydatnych
informacji dotyczących przedmiotu, pochodzących z różnych
źródeł,
•potrafi wskazać właściwe techniki diagnostyczne w badaniach
parazytologicznych.

T-L-3

Kompetencje społeczne

MS_1A_K01
P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-1
C-2
C-3

S-1
S-2
S-3
S-4

T-L-2
T-L-3

M-1
M-4

MS_1A_C7_K01
Student ma świadomość:
•wpływu  specyfiki organizmu żywicielskiego na skład
jakościowy i ilościowy parazytofauny,
•korzystania ze zdobytej wiedzy w celu unikania lub
zmniejszenia zagrożeń parazytologicznych związanych z
kontaktem ze środowiskiem, zwierzętami i pokarmem,

T-W-3

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
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Wiedza
MS_1A_C7_W01

2,0
Student:
- nie potrafi zdefiniować podstawowych pojęć,
- nie zna podstawowych pozycji literatury przedmiotu,
- w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje obojętność, popełnia bardzo dużo błędów          merytorycznych.

3,0

Student:
- opanował podstawowy materiał programowy,
- opanował podstawowy zakres materiału, przyswoił zasadnicze treści programowe,
- w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie,
- popełnia błędy merytoryczne.

3,5

Student:
- opanował podstawowy materiał programowy,
- przyswoił zasadnicze treści programowe, zna podstawową literaturę przedmiotu
- wykazuje średnie zainteresowanie przedmiotem,
- popełnia błędy merytoryczne

4,0

Student:
- opanował prawie cały materiał programowy,
- w dużej mierze przyswoił zasadnicze treści programowe, zna literaturę przedmiotu
- wykazuje duże zainteresowanie przedmiotem,
 - popełnia sporadycznie błędy.

4,5
Student:
- opanował materiał programowy,
- wykazuje duże zainteresowanie przedmiotem,
 - nie popełnia błędów merytorycznych, zna literaturę przedmiotu

5,0
Student:
- opanował obowiązujący materiał programowy,
- wykazuje duże zainteresowanie i ciekawość poznawczą, zna literaturę przedmiotu
 - nie popełnia błędów.

Umiejętności
MS_1A_C7_U01 2,0 Student nie zna, niewłaściwie dobiera oraz nie posługuje się podstawowymi pojęciami i specjalistyczną terminologią z

zakresu parazytologii.
3,0 Student  właściwie dobiera i stosuje podstawowe pojęcia i specjalistyczną terminologię parazytologiczną.

3,5 Student właściwie interpretuje podstawowe pojęcia z zakresu parazytologii, potrafi je wykorzystać i  z nieznaczną pomocą
nauczyciela posługiwać się nimi w oparciu o pojedyncze, wybrane przykłady.

4,0 Student właściwie interpretuje podstawowe pojęcia z zakresu parazytologii, potrafi je wykorzystać i posługiwać się nimi w
oparciu o kilka wskazanych przez nauczyciela przykładów.

4,5 Student zna i rozumie pojęcia z zakresu parazytologii, potrafi je wykorzystać i posługiwać się nimi w oparciu o większość
wybranych przez nauczyciela przykładów.

5,0 Student właściwie interpretuje większość pojęć z zakresu programu nauczania parazytologii, potrafi je wykorzystać i
posługiwać się nimi. Zna terminologię łacińską i umie nią się posługiwać.

Inne kompetencje społeczne
MS_1A_C7_K01

2,0
W zakresie działania, postaw i motywacji:
student unika podejmowania działań, nie wykazuje inicjatywy, wykazuje postawę nieprzychylną wobec wszelkich poczynań
nauczyciela.

3,0 Student nie unika podejmowania działań, ale też nie podejmuje ich z własnej inicjatywy. Wykazuje postawę obojętną wobec
poleceń nauczyciela.

3,5 Student nie unika podejmowania działań, ale też  nie podejmuje ich z własnej woli. Akceptuje i uczestniczy w zadaniach
zaaranżowanych przez nauczyciela. Wykazuje postawę umiarkowanie przychylną wobec poczynań nauczyciela.

4,0 Student  akceptuje i uczestniczy w zadaniach zaaranżowanych przez nauczyciela. Podejmuje działania z własnej woli, ale nie
angażuje się spontanicznie.

4,5 Student  nie tylko akceptuje i uczestniczy w zadaniach zaaranżowanych przez nauczyciela, ale i organizuje je, wykazując
przy tym przychylną postawę wobec poczynań nauczyciela.

5,0 Student wykazuje inicjatywę i samodzielnie aranżuje zadania badawcze, kierując się przy tym pozytywną postawą wobec
poczynań nauczyciela.

Literatura podstawowa
1. Niewiadomska K., Pojmańska T., Machnicka B., Czubaj A., Zarys parazytologii ogólnej, PWN, Warszawa, 2001, 2

Literatura uzupełniająca
1. Bush A., Fernandez J.C., Esch G.W., Seed J.R., Parasitism. The diversity and ecology of animal parasites, Cambridge University Press,
Cambridge, 2002, 2, pp 566
2. Gundłach J., Sadzikowski A., Parazytologia i parazytozy zwierząt, PWRiL, Warszawa, 2004, 1
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ECTS

Mikrobiologia stosowana

stacjonarna

inżynier

WNOZIR/MS/S1/

5,0

egzamin polski

5,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk rolniczych

Dyscypliny naukowe technologia żywności i żywienia (100%)

ogólnoakademickiProfil

Moduł

Mikrobiologia żywnościPrzedmiot

Specjalność

Zakład Mikrobiologii i Biotechnologii StosowanejJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

laboratoria 4 30 2,0 0,50 zaliczenieL

wykłady 4 30 3,0 0,50 egzaminW

Bogusławska-Wąs Elżbieta (Elzbieta.Boguslawska-Was@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Szymczak Barbara (Barbara.Szymczak@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Podstawy technologii żywności

W-2 Podstawy biochemii

Cele modułu/przedmiotu

C-1 Uswiadomienie studentom specyfiki i mozliwej roli mikroorganizmów w środowisku żywności, związku między obecnością i
rodzajem mikroorganizmu a jakością, trwałością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywnosci.

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-L-1 Jakościowa i ilościowa analiza mikrobiologiczna żywnosci - zasady postępowania, wytyczne,
obowiązujace normy. 4

T-L-2 Izolacja i identyfikacja S. aureus z surowców, półproduktów i produktów gotowych. 4

T-L-3 Izolacja i identyfikacja L. monocytogenes z surowców, półproduktów i produktów gotowych. 5

T-L-4 Drobnoustroje wskaźnikowe. 4

T-L-5 Izolacja i identyfikacja Enterobacteriaceae z surowców, półproduktów i produktów gotowych. 4

T-L-6 Izolacja i identyfikacja Salmonella z surowców, półproduktów i produktów gotowych. 5

T-L-7 Mikroflora zepsucia. 4

T-W-1 Podstawowe pojęcia z mikrobiologii żywności 1

T-W-2 Charakterystyka wybranych patogenów: S. aureus, L. monocytogenes i S. enteritidis. Mechanizm
chorobotwórczości. źródla i drogi przenoszenia patogenów. 8

T-W-3 Intoksykacje i toksykoinfekcje. 8

T-W-4 Wpływ czynników środowiskowych na przeżywalnośc mikroorganizmów w środowisku żywności. 4

T-W-5 Drobnoustroje wskaźnikowe- charakterystyka, rola, występowanie. 2

T-W-6 Mikroflora zepsucia. 4

T-W-7 Choroby wirusowe przenoszone droga pokarmową 3

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
Uczestnictwo w zajęciach 30A-L-1

Studiowanie literatury 15A-L-2

Przygotowanie opracowań wyników doświadczeń 15A-L-3

uczestnictwo w zajęciach 30A-W-1

Praca własna - studiowanie literatury 30A-W-2

przygotowanie się do egzaminu 30A-W-3

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

Mikrobiologia ywnoci
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Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Wykład informacyjny

M-2 Konwersatoria

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 Okresowa ocena osiągnięc studenta  - testy czastkoweF

S-2 Koncowa ocena nabytej wiedzy z zakresu mikrobiologii zywnościP

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

MS_1A_W05
MS_1A_W07

P6S_WG
P6S_WK C-1 S-1

S-2

T-W-2
T-W-6

M-1

MS_1A_C8_W02
Student ma podstawową wiedzę dotyczącą:  zalezności miedzy
rodzajem srodowiska zywności a składem jakościowym i
ilościowym jej mikroflory, mozliwych źródeł zanieczyszczeń
mikrobiologicznych zywności, dróg przenoszenia
mikroorganizmów

T-W-7

MS_1A_W05 P6S_WG
P6S_WK C-1 S-1

S-2

T-L-1
T-L-7
T-W-2
T-W-4

M-1
M-2

MS_1A_C8_W03
Student ma podstawowa wiedzę dotyczącą patogenów
człowieka przenoszonych droga pokamrową, zna ich rodzaje,
przynalezność systematyczną, wymogi wzrostowe, patogenność
oraz metody wykrywania obecności i ilosciowego oznaczania

T-W-5
T-W-6
T-W-7

Umiejętności

MS_1A_U05
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-1 S-1
S-2

T-L-1
T-L-7
T-W-2
T-W-4

M-1
M-2

MS_1A_C8_U04
Student potrafi izolować z zywności różne bakterie i grzyby
mikroskopowe i dokonac ich identyfikacji

T-W-5
T-W-6
T-W-7

MS_1A_U06
MS_1A_U08

P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-1 S-1
S-2

T-L-1
T-L-7
T-W-2
T-W-4

M-1
M-2

MS_1A_C8_U05
Potrafi użyc podstawowych narzędzi badawczych i zastosować
własciwe techniki w analizie mikrobiologiocznej zywnosci

T-W-5
T-W-6
T-W-7

Kompetencje społeczne

MS_1A_K03
P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-1 S-2
T-L-1
T-L-7
T-W-2
T-W-4

M-1
M-2

MS_1A_C8_K01
Student ma świadomość zagrożeń wynikających z obecności
mikroorganizmów w zywności

T-W-5
T-W-6
T-W-7

MS_1A_K03
P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-1 S-2
T-L-1
T-L-7
T-W-2
T-W-4

M-1
MS_1A_C8_K04
Pracujac na "żywym materiale" student jest odpowiedzialny za
bezpieczeństwo pracy własnej i innych. Umie postepowac w
stanach zagrożenia

T-W-5
T-W-6
T-W-7

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
MS_1A_C8_W02 2,0 nie potrafi wskazać zalezności pomiędzy rodzajem surowca/produktu a składem jakościowym i ilościowym mikroflory. nie wie

skąd pochodzi mikrobiologiczne zanieczyszczenie żywności

3,0 potrafi wskazać źródła zanieczyszczeń mikrobiologicznych zywności nie  potrafi okreslić zwiazku między rodzajem
surowca/produktu a składem jakościowym i ilościowym mikroflory

3,5
4,0
4,5
5,0 ma uporządkowana wiedze na temat mozliwych żródeł obecnosci mikroorganizmów  w zywności, mozliwych dróg

przenoszenia, rożnic w obrazie mikrobiologicznym związanych ze specyfiką surowca/produktu
MS_1A_C8_W03 2,0 nie rozumie związku między źródłem pochodzenia a obecnością patogena w żywności; nie zna możliwych dróg przenoszenia

okreslonych patogenow do zywnosci
3,0 ma ograniczoną wiedzę na temat źródeł i dróg przenoszenia bakterii chorobotwórczych

3,5 ma wiedzę dotyczącą źródeł i dróg przenoszenia bakterii chorobotworczych najczęściej łaczonych z przypadkami
zakażeń/zatruć pokarmowych

4,0 ma  wiedzę dotyczącą źródeł i dróg przenoszenia patogenów ujmowanych w statystykach epidemiologicznych

4,5 potrafi wskazac mozliwe źródła i drogi przenoszenia wiekszości poznanych mikroorganizmów chorobotwórczych

5,0 potrafi wskazać możliwe źródła i drogi przenoszenia wszystkich omawianych patogenów

Umiejętności
MS_1A_C8_U04 2,0 Nie potrafi izolować mikroorganizmów z żywnosci ani ich zidentyfikować

3,0 wie jak izolować mikroorganizmy z zywności ale nie potrafi ich zidentyfikowac

3,5
4,0
4,5
5,0 wie jak izolować i identyfikować rózne mikroorganizmy w zywności
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Umiejętności
MS_1A_C8_U05 2,0 nie potrafi stosować właściwych technik analitycznych w ocenie jakości mikrobiologicznej żywności

3,0 potrafi zastosować proste narzędzia i techniki badawcze w badaniu mikrobiologicznym zywności

3,5
4,0
4,5
5,0 swobodnie posługuje sie sprzętem badawczym i stosuje właściwe metody w analizie mikrobiologicznej zywności

Inne kompetencje społeczne
MS_1A_C8_K01 2,0

3,0 nie zna wszystkich zagrożeń wynikających z obecności okreslonych mikroorganizmów w zywności

3,5
4,0
4,5
5,0

MS_1A_C8_K04 2,0
3,0 nie zna wszystkich zagrożeń wynikających z obecności okreslonych mikroorganizmów w zywności

3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa
1. Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z. (red.), Mikrobiologia techniczna tom 1 Mikroorganizmy i środowiska ich występowania,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2009, pierwsze, Czyt. WNoŻiR
2. Salyers A.A., Whitt D.D.  (red.), Mikrobiologia. Różnorodność, chorobotwórczość i środowisko., Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa, 2010, pierwsze, dodruk, Wyp. Ku Słońcu 140
3. Szewczyk E.M. (red.), Diagnostyka bakteriologiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2011, pierwsze, dodruk, Czyt. WNoŻiR
4. Błażejak St., Gientka I. (red.), Wybrane zagadnienia z mikrobiologii żywności, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2010, pierwsze, czyt.
WNoŻiR
5. Daczkowska-Kozon E., Dąbrowski W., Mikrobiologia żywności: skrypt do ćwiczeń z mikrobiologii żywności cz 1, Wydaw. AR, Szczecin,
2003, czwarte, Czyt. WNoŻiR
6. Żakowska Z., Stobińska H.,, Mikrobiologia i higiena żywności, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2000

Literatura uzupełniająca
1. Nicklin J., Graeme-Cook K., Killington R., Mikrobiologia. Krótkie wykłady, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012, drugie,
poprawione i unowocześnione, dodruk, Czyt. WNoŻiR
2. Jałosińska M., Mikrobiologia żywności, Wydawnictwo Format AB, Warszawa, 2006, pierwsze
3. Gawęcki J.,Libudzisz Z. (red.), Mikroorganizmy w żywności i żywieniu, Wydawnictwo Uniwersytety Przyrodniczego,, Poznań, 2010,
trzecie, Czyt. WNoŻiR
4. Kunicki-Goldfinger W., Życie bakterii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008, siódme, zmienione, dodruk, Wyp. Ku Słońcu 140
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ECTS

Mikrobiologia stosowana

stacjonarna

inżynier

WNOZIR/MS/S1/

5,0

egzamin polski

5,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk rolniczych

Dyscypliny naukowe technologia żywności i żywienia (100%)

ogólnoakademickiProfil

Moduł

Toksykologia ogólnaPrzedmiot

Specjalność

Katedra ToksykologiiJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

laboratoria 1 30 3,0 0,50 zaliczenieL

wykłady 1 30 2,0 0,50 egzaminW

Ciemniak Artur (Artur.Ciemniak@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Rajkowska-Myśliwiec Monika (Monika.Rajkowska@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie biologii i chemii

Cele modułu/przedmiotu

C-1 Przekazanie sudentom wiedzy w zakresie toksykologii ogólnej, dotyczącej substancji biologicznie aktywnych, w tym trucizn,
ich działania na organizmy, roli w przyrodzie, a także możliwości wykorzystania z pożytkiem dla społeczeństwa

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-L-1 Wydzielanie substancji szkodliwych z próbek materiałów biologicznych 8

T-L-2 Praktyczne zastosowanie metod analitycznych w badaniach materiałów biologicznych na obecność
głównych substancji toksycznych. 20

T-L-3 wygłoszenie referatu, zaliczenia 2

T-W-1 Toksykologia i jej rozwój. Podstawowe pojęcia w toksykologii. Rodzaje trucizn i ich toksyczność. 4

T-W-2 Mechanizmy wchłaniania, transportu, metabolizmu i wydalania trucizn w organizmie. Kumulacja
substancji szkodliwych i proces powstania zatrucia. 4

T-W-3 Czynniki decydujące o toksyczności ksenobiotyków i przebiegu zatrucia 4

T-W-4 Podstawowe badania toksykologiczne określanie toksyczności ostrej, podostrej, przewlekłej,
embriotoksyczności, teratogenności, mutagenności, kancerogenności i wpływu na zdolność rozrodczą 4

T-W-5 Naturalne i antropogeniczne substancje szkodliwe w środowisku. Źródła, obieg i działanie na organizmy 14

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
uczestnictwo w zajęciach 30A-L-1

przygotowanie się do zajęć 30A-L-2

przygotowanie pracy kontrolnej 15A-L-3

konsultacje 5A-L-4

przygotowanie się do zaliczeń 10A-L-5

uczestnictwo w zajęciach 30A-W-1

Studiowanie literatury naukowej 15A-W-2

Konsultacje 5A-W-3

Przygotowanie się do egzaminu 10A-W-4

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 wykład informacyjny

M-2 ćwiczenia laboratoryjne

M-3 dyskusja związana z wykładem

M-4 metoda przypadków

Toksykologia og�lna
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Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęćF

S-2 odpowiedź ustna sprawdzająca opanowanie materiałuF

S-3 egzamin końcowy ustny lub pisemnyF

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

MS_1A_W03 P6S_WG
P6S_WK P6S_WG C-1

S-1
S-2
S-3

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-W-1

M-1
M-2
M-3
M-4

MS_1A_C9_W01
Student ma wiedzę w zakresie toksykologii ogólnej jest w stanie:
definiować podstawowe pojęcia, scharakteryzować substancje
niebezpieczne obecne w środowisku, opisać ich obieg i losy w
ekosystemach, zdefiniować problem, dobrać odpowiednie
metody badawcze, na podstawie wyników badań oszacować
zagrożenie i zaproponować sposób rozwiązania problemu

T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5

Umiejętności

MS_1A_U01
MS_1A_U02
MS_1A_U06
MS_1A_U07
MS_1A_U08
MS_1A_U09

P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-1
S-1
S-2
S-3

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-W-1

M-1
M-2
M-3
M-4

MS_1A_C9_U01
Student umie wyszukać, analizować i interpretować dostępne
informacje, potrafi zaplanować i wykonać badania oraz
opracować ich wyniki stosując techniki informatyczne, umie
przedstawić je w formie ustnej i pisemnej, w języku polskim i
angielskim, potrafi ocenić zagrożenie, zaproponować i uzasadnić
sposoby przeciwdziałania

T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5

Kompetencje społeczne
MS_1A_K01
MS_1A_K02
MS_1A_K03
MS_1A_K04
MS_1A_K05

P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-1
S-1
S-2
S-3

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-W-1

M-1
M-2
M-3
M-4

MS_1A_C9_K01
Student rozumie potrzebę ciągłego samokształcenia, wyznacza
cele i je realizuje, w pracy sosuje zasady etyki, ma świadomość
ryzyka i odpowiedzialności za realizowane zadania, jest
kreatywny i potrafi popularyzować nabytą wiedzę

T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
MS_1A_C9_W01 2,0 Student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu toksykologii

3,0 Student posiada ogólną wiedzę w zakresie pojęć stosowanych w toksykologii

3,5 Student jest w stanie sformułować problem związany z obecnością substancji niebezpiecznych w środowisku

4,0 Student jest w stanie sformułować problem związany z obecnością substancji niebezpiecznych w środowisku, potrafi
scharakteryzować główne grupy tych substancji

4,5
Student jest w stanie sformułować problem związany z obecnością substancji niebezpiecznych w środowisku, potrafi
scharakteryzować główne grupy tych substancji opisać ich losy i przemiany w ekosystemach, wybrać metody i wykonać
badania

5,0
Student jest w stanie sformułować problem związany z obecnością substancji niebezpiecznych w środowisku, potrafi
scharakteryzować główne grupy tych substancji opisać ich losy i przemiany w ekosystemach, wybrać metody i wykonać
badania, oszacować zagrożenie i zaproponować sposób jego usunięcia

Umiejętności
MS_1A_C9_U01 2,0 Student nie potrafi wyszukiwać i prezentować informacji literaturowych oraz wyników swoich badań

3,0 Student potrafi wyszukiwać i prezentować informacje oraz wyniki swoich badań, ale bez umiejętności ich efektywnej analizy

3,5 Student potrafi wyszukiwać i prezentować informacje oraz wyniki swoich badań z umiejętnością ich efektywnej analizy

4,0 Student efektywnie wyszukuje i prezentuje informacje oraz wyniki swoich badań, umie przeprowadzić ich analizę, potrafi też
prowadzić dyskusję o osiągniętych wynikach

4,5 Student potrafi efektywnie prezentować zdobyte informacje, umie analizować wyniki badań i dyskutować na ich temat,
potrafi też oszacować zagrożenia

5,0 Student potrafi efektywnie prezentować zdobyte informacje, umie analizować wyniki badań i dyskutować na ich temat,
potrafi oszacować zagrożenia i zaproponować rozwiązania problemu

Inne kompetencje społeczne
MS_1A_C9_K01 2,0 Nie spełnia warunków

3,0 Spełnia niektóre wymagania w zakresie kompetencji

3,5 Spełnia wszystkie wymagania w zakresie kompetencji

4,0 Spełnia wszystkie wymagania w zakresie kompetencji, jest kreatywny

4,5 Spełnia wszystkie wymagania w zakresie kompetencji, potrafi być krytycznym wobec członków zespołu

5,0 Spełnia wszystkie wymagania w zakresie kompetencji, potrafi być krytycznym wobec członków zespołu, przeanalizować
błędy i jako lider podjąć środki zaradcze

Literatura podstawowa
1. Siemiński M., Środowiskowe zagrożenia zdrowia, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2001, I

2. Seńczuk W. (red.), Toksykologia współczesna, PZWL, Warszawa, 2006, I

3. Walker C.H., S.P. Hopkin, R.M. Sibly, D.B. Peakall, Podstawy ekotoksykologii, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2002

Literatura uzupełniająca
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Literatura uzupełniająca
1. Seńczuk W. (red.), Toksykologia. Podręcznik dla studentów farmacji, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa, 2002, III
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ECTS

Mikrobiologia stosowana

stacjonarna

inżynier

WNOZIR/MS/S1/

4,0

zaliczenie

1

polski

4,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk rolniczych

Dyscypliny naukowe technologia żywności i żywienia (100%)

ogólnoakademickiProfil

Moduł

Podstawy ekologiiPrzedmiot

Specjalność

Zakład AkwakulturyJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

ćwiczenia audytoryjne 1 15 2,0 0,50 zaliczenieA

wykłady 1 15 2,0 0,50 zaliczenieW

Stepanowska Katarzyna (Katarzyna.Stepanowska@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Biernaczyk Marcin (Marcin.Biernaczyk@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Podstawy biologii, fizyki i matematyki z zakresu szkoły średniej

Cele modułu/przedmiotu
C-1 zapoznanie studentów z relacjami pomiędzy światem ożywionym i nieożywionym oraz rolą człowieka w geosferze

C-2 przedstawienie możliwości poprawy funkcjonowania i zatrzymania degradacji środowiska przyrodniczego – lądowego i
wodnego w oparciu o monitoring,

C-3 unaocznienie studentom skutków antropopresji i roli indywidualnego człowieka oraz społeczności ludzkich w przeszłości,
teraźniejszości i przyszłości

C-4 podniesienie świadomości ekologicznej studentów i społeczeństwa

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-A-1 Kryteria rozróżniania gatunków. Typy krzywych populacji. Krzywe śmiertelności populacji, typy piramid
demograficznych (graficzne, naturalne). Metody określania liczebności i zagęszczenia populacji. 2

T-A-2 Prawo Liebiega i Shelforda - tolerancja ekologiczna. Nisza ekologiczna. Strefowość i piętrowość życia na
lądzie i w wodzie. 4

T-A-3 Metody oceny produkcji pierwotnej. Wskaźniki biocenotyczne (dominacji, różnorodności gatunkowej) –
obliczanie interpretacja. 2

T-A-4
Bioróżnorodność. Pojęcia dominacji i frekwencji – obliczanie i interpretacja. Podobieństwo stanowisk –
metody porównywania pod względem składu taksonomicznego. Analiza gronowa – obliczanie
podobieństw z uwzględnieniem składu ilościowego biocenozy na porównywanych stanowiskach.

4

T-A-5 Konstruowanie sieci i łańcuchów troficznych w różnych ekosystemach. Sukcesja ekosystemów lądowych
i wodnych, klimaks. 2

T-A-6 Elementy ekologii krajobrazu, wpływ człowieka na krajobraz; agrocenozy, synergizm, synantropia.
Eutrofizacja wód, jako efekt antropopresji. 1

T-W-1 Wybrane elementy ekologii ogólnej - podstawowe pojęcia. 2

T-W-2 Problemy demograficzne Ziemi w relacji do stanu ekosfery. 3

T-W-3 Naturalne zasoby surowcowe ziemi – konwencjonalne surowce energetyczne; alternatywne źródła
energii, prognozy na przyszłość. 2

T-W-4 Ekologia człowieka – zależności pomiędzy człowiekiem a środowiskiem przyrodniczym, antropopresja,
antropocenoza. 2

T-W-5 Ekologia wód lotycznych i lenitycznych. Zarys ekologii mórz i oceanów. 2

T-W-6 Biomy lądowe 1

T-W-7 Elementy ekologii stosowanej. 2

T-W-8
Zachowawcze formy ochrony przyrody roślin, zwierząt, i zasobów nieożywionych, formy ochrony
przyrody w Polsce, Natura 2000. Instytucje admimistracji państwowej, samorządowej, organizacje
ekologiczne i przyrodnicze (NGO) w Polsce zajmujące się ochroną środowiska przyrodniczego.

1

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
Uczestnictwo w zajęciach 15A-A-1

Podstawy ekologii
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Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin

Przygotowanie do zajęć 10A-A-2

Wykonanie konspektu 10A-A-3

Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu 10A-A-4

Studiowanie literatury przedmiotu 10A-A-5

Uczestnictwo w konsultacjach 2A-A-6

Zaliczenie końcowe przedmiotu 2A-A-7

Uczestnictwo w wykładach 15A-W-1

Przygotowanie do zaliczenia 18A-W-2

Studiowanie literatury przedmiotu 18A-W-3

Udział w konsultacjach 6A-W-4

Zaliczenie wykładów w formie ustnej lub pisemnej 3A-W-5

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Wykład informacyjny z pokazem multimedialnym

M-2 Klasyczna metoda problemowa - dyskusja

M-3 Film, fotografia

M-4 Pokaz

M-5 Ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 Sprawdzanie przygotowania studentów do zajęćF

S-2 Kolokwium cząstkoweF

S-3 Kolokwium podsumowujące na wykładachP

S-4 Kolokwium końcowe z laboratorium w formie zadania praktycznego z opisermP

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

MS_1A_W03 P6S_WG
P6S_WK P6S_WG C-1

S-1
S-2
S-3
S-4

T-A-2
T-A-4
T-W-1
T-W-2

M-1
M-3
M-4
M-5

MS_1A_O1-1_W01
Definiuje podstawowe pojęcia, prawa i zasady ekologiczne w
geosferze

T-W-3
T-W-5
T-W-7

MS_1A_W03 P6S_WG
P6S_WK P6S_WG

C-2
C-3
C-4

S-1
S-2
S-3
S-4

T-A-4 M-1
M-2
M-3
M-5

MS_1A_O1-1_W02
Zna podstawowe kryteria tworzenia określonych form ochrony
przyrody w Polsce i na świecie

T-A-6

Umiejętności

MS_1A_U01
MS_1A_U07

P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-2
C-3

S-1
S-2
S-3
S-4

T-A-2
T-A-5

M-1
M-2
M-3
M-5

MS_1A_O1-1_U01
Interpretuje dane biologiczne w oparciu o matematyczno-
statystyczne analizy (np.: analiza klasterowa, analiza głównych
składowych, skalowanie wielowymiarowe itd…)

T-A-6

MS_1A_U06
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW
C-1
C-2
C-4

S-1
S-2
S-3
S-4

T-A-1
T-A-3

M-1
M-2
M-4
M-5

MS_1A_O1-1_U02
Dobiera właściwe techniki monitorowania stanu środowiska
przyrodniczego lądowego i wodnego

T-A-5
T-W-4

Kompetencje społeczne

MS_1A_K01
MS_1A_K05

P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-1
C-2
C-3
C-4

S-1
S-3
S-4

T-A-2
T-A-3
T-A-4
T-A-5
T-A-6
T-W-1

M-1
M-2
M-3
M-4
M-5

MS_1A_O1-1_K01
Posiada świadomość ekologiczną a zwłaszcza reagowania i
rozwiązywania problemów w sytuacji zagrożeń ekologicznych (w
różnej skali od małego zdarzenia do katastrofy)

T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5
T-W-7

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
MS_1A_O1-1_W01 2,0

3,0 Definiuje podstawowe pojęcia ekologiczne (60%)

3,5
4,0
4,5
5,0
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Wiedza
MS_1A_O1-1_W02 2,0 Nie zna żadnych form ochrony przyrody

3,0 Zna podstawowe formy ochrony przyrody w Polsce

3,5
4,0
4,5
5,0 Zna podstawowe formy ochrony przyrody w Polsce i na świecie oraz zna podstawy programu Natura 2000

Umiejętności
MS_1A_O1-1_U01 2,0

3,0 Potrafi zinterpretować dane biologiczne w oparciu o proste analizy matematyczne

3,5
4,0
4,5
5,0

MS_1A_O1-1_U02 2,0
3,0 Zna podstawowe techniki monitoringu środowiska

3,5
4,0
4,5
5,0

Inne kompetencje społeczne
MS_1A_O1-1_K01 2,0 Nie posiada świadomości ekologicznej

3,0 Posiada świadomość ekologiczną w stopniu zadowalającym do reagowania na zagrożenia ekologiczne

3,5
4,0
4,5
5,0 Posiada świadomość ekologiczną w stopniu zadowalającym do reagowania i rozwiązywania problemów zagrożeń

ekologicznych

Literatura podstawowa
1. Odum E.P., Podstawy ekologii, PWRiL, Warszawa, 1977, 1, stron 678

2. Weiner J., Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik ekologii ogólnej., PWN, Warszawa, 2005, drugie  poprawione i unowocześnione

3. Allen J.D., Ekologia wód płynących, PWN, Warszawa, 1998

4. Wiąckowski.  S., Ekologia ogólna, Ofic. Wyd. Brandta, Bydgoszcz, 1998, 1, stron 461

5. Ville C, Biologia, PWN, Warszawa, 1976, 2

6. Chojnacki J.C., Podstawy ekologii wód, Wyd. Akad. Roln. w Szczecinie, Szczecin, 1998, stron 177

7. Collier B.D., Cox G.W., Johanson A.W., Miller P.H.C., Ekologia dynamiczna, PWRiL, Warszawa, 1978, 1, stron 544

Literatura uzupełniająca
1. Strzałko J., Mossor - Pietraszewska T. (red), Kompendium wiedzy o ekologii., PWN, Warszawa - Poznań, 1999, 1, stron 548

2. Muller H.J., Okologie, VEB G. Fischer Verlag Jena, Jena, 1984, 2, stron 395

3. Chojnacki J.C., M. Raczyńska, Leksykon przyrodniczo – ekologiczny, Wyd. Akad. Roln. w Szczecinie, Szczecin, 2006, 1, str. 148

4. Bonnenberg M.M., Bioróznorodnośc, Rada Europy, Polski Klub Ekologiczny, Kraków, 1998, Serria - Pytania i odpowiedzi

5. Paluch Jan (red.), Mikrobiologia wód, PWN, Warszawa, 1973

6. Pyłka - Gutowska E., Biologia. Vademecum maturzysty, Oświata, Warszawa, 1993

7. Alexander Martin, Ekologia mikroorganizmów, PWN, Warszawa, 1975, Tłumaczenie: Jakubczyk Halina



[ logo uczelni ]

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

ECTS

Mikrobiologia stosowana

stacjonarna

inżynier

WNOZIR/MS/S1/

4,0

zaliczenie

1

polski

4,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk rolniczych

Dyscypliny naukowe technologia żywności i żywienia (100%)

ogólnoakademickiProfil

Moduł

Biologiczny monitoring środowiskaPrzedmiot

Specjalność

Zakład AkwakulturyJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

ćwiczenia audytoryjne 1 15 2,0 0,50 zaliczenieA

wykłady 1 15 2,0 0,50 zaliczenieW

Stepanowska Katarzyna (Katarzyna.Stepanowska@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Biernaczyk Marcin (Marcin.Biernaczyk@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Znajomość zagadnień dotyczących ekologii i ochrony środowiska, a zwłaszcza wpływu działalności człowieka na środowisko

Cele modułu/przedmiotu
C-1 Zapoznanie studentów z zagadnieniami bioróznorodności i ochrony środowiska

C-2 Zapoznanie studentów z biologicznymi metodami monitorowania jakości środowiska

C-3 Zapoznanie studentów z metodami przedstawiania wyników badań prowadzonych w ramach monitoringu biologicznego i na
ich podstawie wnioskowania o stanie jakości środowiska

C-4 Przedstawienie studentom procedur związanych z przygotowaniem i wykonywaniem raportów oddziaływania na środowisko

C-5 Zapoznanie studentów z budową i obsługą sprzętu do prowadzenia badań terenowych

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-A-1 Metody określania stanu jakościowego środowiska i dynamiki procesów degradacyjnych
(bioindykacja i biomonitoring) 2

T-A-2 Przegląd aktów prawnych dotyczących bioindykacji wód i oceny stanu ekologicznego wód w Polsce. 1

T-A-3 Indykatory biotyczne w środowisku lądowym i środowisku wodnym. 2

T-A-4 Metody badania jakości środowiska w Polsce z zastosowaniem organizmów wskaźnikowych 2

T-A-5 Prezentacja oraz instrukcja obsługi sprzętu i narzędzi wykorzystywanych do badań
środowiska wodnego 1

T-A-6
Postępowanie w terenie podczas poboru prób zgodnie z wytycznymi (wyznaczanie stanowisk
badawczych, wybór metody, postępowanie z próbami, wypełnianie protokołów terenowych,
konserwacja i opis prób, przygotowywanie prób do oznaczeń)

1

T-A-7 Wykorzystanie inwentaryzacji przyrodniczej środowiska do Oceny Oddziaływania na Środowisko i
sporządzania raportów Oddziaływania na Środowisko inwestycji. 2

T-A-8 Makrofitowy Indeks Stanu Ekologicznego jako metoda oceny jakości wód jeziornych 2

T-A-9 Hydromorfologiczna ocena wód płynących na przykładzie tzw. RHS - River Habitat Survey 2

T-W-1 Postawienie celu i sposobu prowadzenia monitoringu środowiskowego warunków atmosferycznych,
biomów lądowych i wodnych w świetle przepisów prawa Ochrony Środowiska. 2

T-W-2 Rola globalnych procesów naturalnych i antropogennych w degradacji środowiska 1

T-W-3 Zasady prowadzenia monitoringu Środowiska - państwowego, regionalnego i lokalnego 2

T-W-4 Procedury postępowania w trakcie monitoringu, jego logistyka. Instytucje odpowiedzialne
administracyjnie za monitoring państwowy, regionalny i terenowy. 2

T-W-5 Zasady planowania i monitoringu obszarów chronionych 2

T-W-6 Ekoindykacja i monitoring środowiska - narzędzia dyrektyw Unii Europejskiej (wodnej, ptasiej i
habitatowej) 2

T-W-7 Zagrożenia cywilizacyjne, metody oceny trendów degradacji wskaźników, jakości środowiska 2

T-W-8 Zagrożenia cywilizacyjne, metody oceny trendów degradacji wskaźników, jakości środowiska 2

Biologiczny monitoring rodowiska
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Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin

Uczestnictwo w zajęciach 30A-A-1

Przygotowanie do zajęć 10A-A-2

Wykonanie konspektu 7A-A-3

Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu 8A-A-4

Studiowanie literatury przedmiotu 4A-A-5

Zaliczenie końcowe przedmiotu 2A-A-6

Uczestnictwo w wykładach 15A-W-1

Przygotowanie do zaliczenia wykładów 18A-W-2

Studiowanie literatury przedmiotu 18A-W-3

Udział w konsultacjach 5A-W-4

Zaliczenie wykładów w formie ustnej lub pisemnej 3A-W-5

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacjii multimedialnej

M-2 Opis i wyjaśnienie metod stosowanych w monitoringu środowiska z wykorzystaniem m.in. prezentacji multimedialnej i
filmów dotyczących problemu

M-3 Dyskusja na temat możliwosci i potrzeby wykorzystania metod monitoringu biologicznego w różnych ekosystemach

M-4 Symulacja sporządzania raportów oceny oddziaływania na środowisko inwestycji

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 Ocena aktywności studenta na zajęciachF

S-2 Ocena poprawności przeprowadzenia zadania w czasie ćwiczeńF

S-3 Pisemne lub ustne zaliczenie ćwiczeńP

S-4 Pisemne lub ustne zaliczenie wykładówP

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

MS_1A_W03 P6S_WG
P6S_WK P6S_WG C-1

C-2

S-1
S-2
S-3
S-4

T-A-2
T-A-3
T-A-4

M-1
M-2

MS_1A_O1-2_W01
Student potrafi opisać i scharakteryzować metody
wykorzystywane w biologicznym monitoringu środowiska

T-W-1
T-W-3
T-W-6

MS_1A_W13 P6S_WG
P6S_WK

C-3
C-5

S-1
S-2
S-3
S-4

T-A-1
T-A-2
T-A-3
T-A-4
T-A-7
T-A-8
T-A-9

M-1
M-2
M-3

MS_1A_O1-2_W02
Student potrafi scharakteryzować zasady prowadzenia
monitoringu biologicznego w różnych typach ekosystemów

T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5
T-W-6
T-W-7
T-W-8

Umiejętności

MS_1A_U01
MS_1A_U02
MS_1A_U08

P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW
C-3
C-4
C-5

S-1
S-2
S-3
S-4

T-A-1
T-A-2
T-A-3
T-A-4
T-A-5
T-A-6

M-1
M-2
M-3
M-4

MS_1A_O1-2_U01
Student dobiera odpowiednie metody biologicznego monitoringu
środowiska i potrafi je zinterpretować

T-A-7
T-A-8
T-A-9
T-W-4
T-W-5
T-W-6

Kompetencje społeczne

MS_1A_K01
P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-3 S-3
S-4

T-A-4
T-A-7
T-W-3

M-1
M-2

MS_1A_O1-2_K01
Student jest świadomy niebezpieczeństw związanych z
zanieczyszczeniem środowiska i potrzebą stosowania różnych
metod monitoringu biologicznego dostosowanych do potrzeb

T-W-4
T-W-5
T-W-6

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
MS_1A_O1-2_W01 2,0 Student nie potrafi opisać i scharakteryzować metod wykorzystywanych w biologicznym monitoringu środowiska

3,0 Student potrafi pobieżnie opisać i scharakteryzować kilka metod wykorzystywanych w biologicznym monitoringu środowiska

3,5 Student potrafi poprawnie opisać i scharakteryzować kilka metod wykorzystywanych w biologicznym monitoringu środowiska

4,0 Student potrafi poprawnie opisać i scharakteryzować większość metod wykorzystywanych w biologicznym monitoringu
środowiska

4,5 Student potrafi poprawnie opisać i scharakteryzować wszystkie metody wykorzystywane w biologicznym monitoringu
środowiska

5,0 Student potrafi poprawnie opisać i scharakteryzować wszystkie metody wykorzystywane w biologicznym monitoringu
środowiska oraz zaproponować ich wykorzystanie
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Wiedza
MS_1A_O1-2_W02 2,0 student nie potrafi scharakteryzować zasad prowadzenia monitoringu biologicznego

3,0 student charakteryzuje zaledwie kilka zasad prowadzenia monitoringu biologicznego w ekosystemach lądowych

3,5 student charakteryzuje zaledwie kilka zasad prowadzenia monitoringu biologicznego w ekosystemach wodnych

4,0 student charakteryzuje zaledwie kilka zasad prowadzenia monitoringu biologicznego w ekosystemach lądowych i wodnych

4,5 student charakteryzuje większość zasad prowadzenia monitoringu biologicznego w ekosystemach lądowych i wodnych

5,0 student charakteryzuje poprawnie zasady prowadzenia monitoringu biologicznego w ekosystemach lądowych i wodnych

Umiejętności
MS_1A_O1-2_U01 2,0 student nie dobiera prawidłowo metod biologicznego monitoringu środowiska i i nie potrafi ich zinterpretować

3,0 student dobiera prawidłowo zaledwie kilka metod biologicznego monitoringu środowiska i potrafi je zinterpretować

3,5 student dobiera w większości przypadków odpowiednie metody biologicznego monitoringu środowiska i potrafi je
zinterpretować

4,0 student dobiera trafnie odpowiednie metody biologicznego monitoringu środowiska i potrafi je zinterpretować

4,5 student dobiera trafnie odpowiednie metody biologicznego monitoringu środowiska, potrafi je zinterpretować oraz porównać
ich efektywność

5,0 student dobiera trafnie odpowiednie metody biologicznego monitoringu środowiska, potrafi je zinterpretować, porównać ich
efektywność oraz samodzielnie modyfikować w celu uniknięcia błędów w przyszłości

Inne kompetencje społeczne
MS_1A_O1-2_K01 2,0 student nie jest świadomy niebezpieczeństw związanych z zanieczyszczeniem środowiska i potrzebą stosowania metod

bioindykacji wód
3,0 student jest świadomy niebezpieczeństw związanych z zanieczyszczeniem środowiska

3,5
4,0
4,5
5,0 student jest świadomy niebezpieczeństw związanych z zanieczyszczeniem środowiska i potrzebą stosowania różnych metod

monitoringu biologicznego

Literatura podstawowa
1. Henryk Zimny, Ekologiczna ocena stanu środowiska: bioindykacja i biomonitoring, Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz
Grzegorczyk, 2006
2. Winfried Lampert, Ulrich Sommer, Ekologia wód śródlądowych, PWN, Warszawa, 2001

3. Collier B.D., Cox G.W., Johanson A.W., Miller P.H.C., Ekologia dynamiczna, PWRiL, Warszawa, 1978, 1

4. Allan David J., Ekologia wód płynących, PWN, Warszawa, 1998

5. Namieśnik J., Łukasik J., Jamrógiewicz Z., Pobieranie próbek środowiskowych do analizy, PWN, Warszawa, 1995

Literatura uzupełniająca
1. Szmajda P., Teoretyczne podstawy bioindykacji. Teoria i praktyka badań ekologicznych. Wykłady Międzynarodowej Ekologicznej
Szkoły Letniej UAM, Poznań – Polska i ODU, Norfolk – Wirginia, USA., Sorus, Idee ekologiczne, 2011, tom 4, Ser. Szkice, nr 3: 9-25.
2. Burchardt L., Łastowski K., Szmajda P., Różnorodność ekologiczna, a bioindykacja. Teoria i praktyka badań ekologicznych. Wykłady
Międzynarodowej Ekologicznej Szkoły Letniej UAM, Poznań – Polska i ODU, Norfolk – Wirginia, USA, Sorus, Idee ekologiczne, 1994, tom 4,
Ser. Szkice, nr 3: 27-43.
3. Ledwoń K., Ekologiczne podstawy kształtowania technosfery, PWN, Warszawa - Wrocłąw, 1998, Wydawnictwo naukowe

4. Wiatr I., Inżynieria ekologiczna, PTIE, Warszawa - Lublin, 1995

5. Rosik-Dulewska Cz., Podstawy gospodarki odpadami, PWN, Warszawa, 2005, 1, Seria Środowisko
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ECTS

Mikrobiologia stosowana

stacjonarna

inżynier

WNOZIR/MS/S1/

2,0

zaliczenie

10

polski

2,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk rolniczych

Dyscypliny naukowe technologia żywności i żywienia (100%)

ogólnoakademickiProfil

Moduł

Zastosowanie bioprocesów w ochronie środowiskaPrzedmiot

Specjalność

Zakład Sozologii WódJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

laboratoria 7 15 1,0 0,50 zaliczenieL

wykłady 7 15 1,0 0,50 zaliczenieW

Nędzarek Arkadiusz (Arkadiusz.Nedzarek@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny
Bonisławska Małgorzata (Malgorzata.Bonislawska@zut.edu.pl), Tórz Agnieszka
(Agnieszka.Torz@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Student powinien posiadać wiedzę z chemii, biochemii i ekologii w zakresie studiowanego kierunku

Cele modułu/przedmiotu

C-1
Zapoznanie z podstawami przebiegu wybranych bioprocesów w przetwarzaniu odpadów metodami biologicznymi, w tym ze
stechiometrią rerakcji komórkowych, modelowaniem opartym na stałych biokinetycznych, zasadach zużywania substratów i
tworzenia produktów.

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-L-1 Zasady opracowywania równań stechiometrycznych i kinetycznych stosowanych w obliczeniach
szybkości przebiegu bioprocesów (zużywania substratów i tworzenia produktów) 5

T-L-2 Biodegradacja olejów mineralnych przez drobnoustroje glebowe 5

T-L-3 Przemiany azotu w środowisku wodnym 5

T-W-1 Zagadnienia wprowadzające - prokarioty jako organizmy odpowiedzalne za rozkład materii organicznej.
Przykładowe transformacje w biogeochemicznych cyklach w biosferze. 4

T-W-2 Procesy metabolizmu węgla, azotu i fosforu oraz mechanizm rozkładu związków organicznych przez
mikroorganizmy 4

T-W-3 Mikrobiologiczne aspekty uzdatniania wody do picia i oczyszczenia ścieków bytowych. 3

T-W-4 Aspekty inżynieryjnej bioremediacji zanieczyszczeń in situ i ex situ (bioreaktory, biofilmy,
kompostowanie, rekultywacja, biowentylacja, fitoremediacja) 4

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
Uczestnictwo w zajęciach 15A-L-1

Opracowanie konspektów z zajęć laboratoryjnych 5A-L-2

Utrwalenie wiedzy i przygotowanie do kolokwium zaliczającego przedmiot 10A-L-3

Uczestnictwo w wykładach 10A-W-1

Studiowanie literarury przedmiotu 10A-W-2

Utrwalenie wiedzy i przygotowanie do kolokwium zaliczającego przedmiot 10A-W-3

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Metody podające - wykład informacyjny z użyciem komputera i rzutnika multimedialnego

M-2 Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe i laboratoryjne

M-3 Pogadanka i metoda sytuacyjna

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 Kolokwium pisemne z wykałdówP

S-2 Kolokwium pisemne z zajęć praktycznychP

Zastosowanie bioproces�w w ochronie rodowiska
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Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-3 Sprawozdania z przeprowadzonych zadań laboratoryjnychP

S-4 Obserwacja ciągła studenta i motywowanie do przyjmoiwania właściwych postaw społecznych i personalnychF

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

MS_1A_W03
MS_1A_W10

P6S_WG
P6S_WK P6S_WG C-1 S-1

T-W-1
T-W-2

M-1

MS_1A_O10-1_W01
Student zna podstawowe procesy przetwarzania odpadów
metodami biologicznymi. Zna procesy metabolizmu węgla,
azotu i fosforu ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów
rozkładu związków organicznych. Student rozumie podstawy
modelowania oparte na stałych biokinetycznych. Zna równania
stechiometryczne i kinetyczne do prowadzenia obliczeń
szybkości przebiegu bioprocesów - zużywania substratów i
tworzenia produktów. Student zna cel i zasady wykonania
eksperymentów realizowanych w ramach ćwiczeń
laboratoryjnych.

T-W-3
T-W-4

Umiejętności

MS_1A_U04
MS_1A_U08

P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-1 S-2
S-3

T-L-1
T-L-2

M-2

MS_1A_O10-1_U01
Student potrafi opisać stechiometrię i kinetykę reakcji
komórkowych i przemian komórkowych, współczynniki
wydajności, oraz bilanse masy i energii dla  wybranych
bioprocesów w ochronie środowiska. Potrafi stosować bilanse
masy i energii w analizie zgodności danych doświadczalnych.
Student potrafi przeprowadzić zadany eksperyment, poddać
analizie uzyskane wyniki i sformułować właściwe wnioski
końcowe.

T-L-3

Kompetencje społeczne

MS_1A_K03
MS_1A_K04

P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-1 S-4

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-W-1 M-3

MS_1A_O10-1_K01
Student wykazuje aktywną postawę w procesie nauki. Potrafi
pracować w zespole. Jest zdeterminowany do osiągnięcia
prawidłowych wyników powierzonych zadań. Postępuje zgodnie
z zasadami bezpieczeństwa pracy i etyką zawodową. Ma
świadomość zagrożeń związanych ze stosowanymi substancjami
chemicznymi i wykazuje dbałość o ochronę środowiska.

T-W-2
T-W-3
T-W-4

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
MS_1A_O10-1_W01 2,0 Student nie opanował podstawowej wiedzy w stopniu nie przekraczającym 50% zrealizowanych treści programowych

3,0 Student opanował ponad 50% zrealizowanych treści programowych

3,5 Student opanował ponad 60% zrealizowanych treści programowych

4,0 Student opanował ponad 70% zrealizowanych treści programowych

4,5 Student opanował ponad 80% zrealizowanych treści programowych

5,0 Student opanował ponad 90% zrealizowanych treści programowych

Umiejętności
MS_1A_O10-1_U01

2,0
Student nie potrafi prawidłowo opisać stechiometrię i kinetykę reakcji komórkowych i przemian komórkowych. Nie potrafi
opisać bilanse masy i energii omawianych w ramach przedmiotu bioprocesów. Student nie potrafi przeprowadzić zadanych
doświadczeń eksperymentalnych.

3,0
Student w stopniu podstawowym potrafi przedstawić stechiometrię i kinetykę wybranych reakcji komórkowych i przemian
komórkowych. Ma problemy z wpełni samodzielnym wykonaniem doświadczeń eksperymentalnych i nie potrafi samodzielnie
sformułować wniosków końcowych.

3,5
Student bez problemu potrafi opisać przemiany biochemiczne zawarte w treściach programowych przedmiotu. Samodzielnie
wykonuje doświadczenia eksperymentalne, z niewielką pomocą prowadzącego dokonuje analizy wyników i właściwie je
interpretuje.

4,0 Student potrafi opisać przemiany biochemiczne zawarte w treściach programowych przedmiotu. Samodzielnie wykonuje
doświadczenia eksperymentalne, dokonuje analizy wyników i właściwie je interpretuje.

4,5
Student potrafi opisać przemiany biochemiczne nie tylko te zawarte w treściach programowych przedmiotu ale takze
przyswojone samodzielnie. Samodzielnie wykonuje doświadczenia eksperymentalne, dokonuje analizy wyników i właściwie je
interpretuje.

5,0
Student potrafi opisać przemiany biochemiczne nie tylko te zawarte w treściach programowych przedmiotu ale także
przyswojone samodzielnie. Samodzielnie wykonuje doświadczenia eksperymentalne, dokonuje analizy wyników i właściwie je
interpretuje i wskazuje kierunki działań mogących zminimalizować skutki antropopresji na środowisko.

Inne kompetencje społeczne
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Inne kompetencje społeczne
MS_1A_O10-1_K01 2,0 Student nie ptrafi współpracować w zespole, nie ma świadomości zagrożeń dla środowiska wynikających z realizowanych

doświadczeń laboratoryjnych. Nie ma świadomości potrzeby ciągłego kształcenia.

3,0 Student  ptrafi współpracować w zespole, ma świadomość zagrożeń dla środowiska wynikajacych z realizowanych
doświadczeń laboratoryjnych. Ma świadomość potrzeby ciągłego kształcenia.

3,5 Student  potrafi współpracować w zespole, ma świadomość zagrożeń dla środowiska wynikających z realizowanych
doświadczeń laboratoryjnych. Ma świadomość potrzeby ciągłego kształcenia oraz wykazuje czynną postawę w tym kierunku.

4,0
Student  potrafi współpracować w zespole i sporadycznie przyjmuje rolę lidera, ma świadomość zagrożeń dla środowiska
wynikających z realizowanych doświadczeń laboratoryjnych. Ma świadomość potrzeby ciągłego kształcenia oraz wykazuje
czynną postawę w tym kierunku.

4,5
Student  potrafi współpracować w zespole i przyjmuje rolę lidera, ma świadomość zagrożeń dla środowiska wynikających z
realizowanych doświadczeń laboratoryjnych. Ma świadomość potrzeby ciągłego kształcenia oraz wykazuje czynną postawę w
tym kierunku i konsekwentnie ją realizuje.

5,0
Student  potrafi współpracować w zespole i przyjmuje rolę lidera, ma świadomość zagrożeń dla środowiska wynikających z
realizowanych doświadczeń laboratoryjnych. Ma świadomość potrzeby ciągłego kształcenia oraz wykazuje czynną postawę w
tym kierunku, konsekwentnie ją realizuje i motywuje innych do tego.

Literatura podstawowa
1. Błaszczyk M.K., Mikroorganizmy w ochronie środowiska, PWN, Warszawa, 2007, 1

2. Szewczyk K.W., Bilansowanie i kinetyka procesów biochemicznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1993

3. Rehm H.J., Reed G., Puehler A., Stadler P., Biotechnology II Ed. Bioprocessing. Eds. G. Stephanopoulos, vol. 3, VCH, Wienheim, 1993, 2

Literatura uzupełniająca
1. Flickinger M.C., Drew S.W., Encyclopoedia of Bioprocess Technology: Fermentation, Biocatalysis, and Bioseparation, JohnWiley&Sons
Inc., New York, 1999
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ECTS

Mikrobiologia stosowana

stacjonarna

inżynier

WNOZIR/MS/S1/

2,0

zaliczenie

10

polski

2,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk rolniczych

Dyscypliny naukowe technologia żywności i żywienia (100%)

ogólnoakademickiProfil

Moduł
Bioinżynieryjne metody produkcji pasz i ich
komponentówPrzedmiot

Specjalność

Zakład AkwakulturyJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

laboratoria 7 15 1,0 0,50 zaliczenieL

wykłady 7 15 1,0 0,50 zaliczenieW

Sadowski Jacek (Jacek.Sadowski@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Biernaczyk Marcin (Marcin.Biernaczyk@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 znajomość chemii, biochemii, fizjologii zwierząt, matematyki i fizyki

Cele modułu/przedmiotu

C-1 poznanie metod wytwarzania pasz i ich komponentów oraz nabycie umiejętności podstawowych analiz chemicznych i
obliczeń stosowanych w ocenie pasz i ich komponentów

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-L-1 Podstawowe analizy chemiczne w ocenie jakościowej komponentów paszowych i pasz upostaciowanych 9

T-L-2 Zasady komponowania pasz - podstawowe obliczenia 3

T-L-3 Prezentacja wybranych zakładów produkcji pasz lub komponentów paszowych i analiza technologii
wytwarzania 3

T-W-1 Wprowadzenie do technologii przemysłowej produkcji pasz 1

T-W-2 Wymagania pokarmowe różnych grup zwierząt a skład komponentowy i chemiczny pasz 4

T-W-3 Przegląd bioinżynieryjnych metod wytwarzania komponentów paszowych 6

T-W-4 Przegląd bioinżynieryjnych metod wytwarzania pasz przemysłowych 4

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
uczestnictwo w zajęciach 15A-L-1

teoretyczne przygotowanie do zajęć 15A-L-2

uczestnictwo w wykładach 15A-W-1

przygotowanie do zaliczenia przedmiotu 15A-W-2

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 wykład informacyjny

M-2 ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 test zaliczeniowyP

S-2 aprobataF

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

Bioinynieryjne metody produkcji pasz i ich komponent�w
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MS_1A_W14 P6S_WG
P6S_WK C-1 S-1

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-W-1

M-1
M-2

MS_1A_O10-2_W01
ma podstawową wiedzę w zakresie bioinżynieryjnych metod
wytwarzania pasz i ich komponentów

T-W-2
T-W-3
T-W-4

Umiejętności

MS_1A_U09
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-1 S-1
T-L-1
T-L-2 M-2

MS_1A_O10-2_U01
student potrafi przeprowadzić podstawowe analizy pasz i ich
komponentów oraz przeprowadzić podstawowe obliczenia

T-L-3

Kompetencje społeczne

MS_1A_K03
P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-1 S-2
T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-W-1

M-1
M-2

MS_1A_O10-2_K01
potrafi pracować w zespole i wspólnie rozwiązywać postawione
zadania umie ocenić skutki własnej działalności

T-W-2
T-W-3
T-W-4

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
MS_1A_O10-2_W01 2,0

3,0 uzyskał podstawową wiedzę w zakresiebioinżynieryjnych metod wytwarzania pasz i ich komponentów

3,5
4,0
4,5
5,0

Umiejętności
MS_1A_O10-2_U01 2,0

3,0 student potrafi wykonać wybrane  podstawowe analizy chemiczne pasz i wybrane obliczenia

3,5
4,0
4,5
5,0

Inne kompetencje społeczne
MS_1A_O10-2_K01 2,0

3,0 ocena nie jest sformułowana w postaci stopnia

3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa
1. Jamroz i in., Żywienie zwierząt i paszoznawstwo, PWN, Warszawa, 2009

2. Sadowski, wykłady z przedmiotu

Literatura uzupełniająca
1. różni, strony internetowe poświęcone paszoznawstwu i technologii wytwarzania pasz, 2011
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ECTS

Mikrobiologia stosowana

stacjonarna

inżynier

WNOZIR/MS/S1/

3,0

zaliczenie

11

polski

3,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk rolniczych

Dyscypliny naukowe technologia żywności i żywienia (100%)

ogólnoakademickiProfil

Moduł

Mikrobiologia produktów fermentowanychPrzedmiot

Specjalność

Zakład Mikrobiologii i Biotechnologii StosowanejJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

laboratoria 6 30 2,0 0,50 zaliczenieL

wykłady 6 15 1,0 0,50 zaliczenieW

Bogusławska-Wąs Elżbieta (Elzbieta.Boguslawska-Was@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Bogusławska-Wąs Elżbieta (Elzbieta.Boguslawska-Was@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Podstawy biochemii i technologii żywności

W-2 Podstawy mikrobiologii

Cele modułu/przedmiotu

C-1 Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z mikrobiologicznymi procesami fermentacyjnymi wykorzystywanymi w
różnych sektorach przemyłu

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-L-1 Wykorzystanie i dobór biopreparatów w procesach fermentacyjnych 4

T-L-2 Regulacja procesów fermentacji 4

T-L-3 Metody pozyskiwania i hodowli bakteri fermentacji mlekoweji 4

T-L-4 Kontrolowane i spontaniczne procesy fermentacji alkoholowej 4

T-L-5 Produkty procesów fermentacji tlenowej wykorzystywane w biotechnologii 4

T-L-6 Kontrola jakości mikrobiologiczne kultur starterowych 3

T-L-7 Mikroflora zepsucia produktów fermentowanych 4

T-L-8 Drobnoustroje patogenne w produktach fermentowanych 3

T-W-1 Mikrobiologiczne aspekty w technologiach fermentacyjnych 4

T-W-2 Rodzaje i charakterystyka produktów fermentowanych 3

T-W-3 Mikrobiologiczne przetwórstwo żywnosci orientalnej 2

T-W-4 Charakterystyka bakterii fermentacji beztlenowej 3

T-W-5 Charakterystyka mikrorganizmów fermencji tlenowej 3

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
uczestnictwo w zajęciach 30A-L-1

przygotowanie do zajęć 10A-L-2

opracowanie sprawozdań zaliczeniowych cykl zajęć 15A-L-3

konsultacje z prowadzącym zajęcia 5A-L-4

uczestnictwo w zajęciach 15A-W-1

Praca własna studenta - studiowanie literatury 15A-W-2

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Wykład informacyjny,

M-2 zajęcia laboratoryjne

Mikrobiologia produkt�w fermentowanych
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Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-3 wykład problemowy

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 Ocena pracy studenta na zajęciachF

S-2 ocena sprawozdańF

S-3 zaliczenie pisemneP

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

MS_1A_W03
MS_1A_W04
MS_1A_W08
MS_1A_W09

P6S_WG
P6S_WK P6S_WG C-1 S-1

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-4
T-L-5

M-1
MS_1A_O11-1_W01
Student ma wiedzę z zakresu  mikrobiologicznych procesów
fermentacji wykorzystywanych w różnych sektorach przemyłu

T-L-6
T-L-7
T-L-8
T-W-2
T-W-3

Umiejętności

MS_1A_U06
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-1 S-1

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-4
T-L-5

M-1
MS_1A_O11-1_U01
Student potrafi wykorzystac wiedzę z zakresu
mikrobiologicznych procesów fermentacyjnych stosowanych w
różnych sektorach przemyłu

T-L-6
T-L-7
T-L-8
T-W-2
T-W-3

Kompetencje społeczne

MS_1A_K01
MS_1A_K05

P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-1 S-1

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-4
T-L-5

M-1
M-2

MS_1A_O11-1_K01
Student ma swiadomość konieczności podnoszenia kompetencji
zawodowych oraz popularyzacji wiedzy z zakresu
mikrobiologicznych procesów fermentacyjnych stosowanych w
różnych sektorach przemyłu

T-L-6
T-L-7
T-L-8
T-W-2
T-W-3

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
MS_1A_O11-1_W01 2,0

3,0 Student ma podstawową wiedzę z zakresu  mikrobiologicznych procesów fermentacji wykorzystywanych w różnych
sektorach przemysłu ale nie potrafi podjąc dyskusji problemowej

3,5
4,0
4,5
5,0

Umiejętności
MS_1A_O11-1_U01 2,0

3,0 Student potrafi wykorzystyć podstawową wiedzę z zakresu  mikrobiologicznych procesów fermentacji wykorzystywanych w
różnych sektorach przemysłu ale samodzielnie nie potrafi zinterpretować wyników  zachodzących procesów

3,5
4,0
4,5
5,0

Inne kompetencje społeczne
MS_1A_O11-1_K01 2,0

3,0
Student ma świadomość konieczności popularyzacji nabytej wiedzy i umiejętności z zakresu  mikrobiologicznych procesów
fermentacyjnych stosowanych w   różnych sektorach przemysłu, ale nie wykazuje checi podnoszenia swoich kwalifikacji
zawodowych

3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa
1. El-Mansi E.M., Bryce C.F., Demain A.L., Allman A.R., Fermentation Microbiology and Biotechnology, Taylor & Francis, NY, 2007, drugi

2. Wood B.J.B., Microbiology of Fermented Foods, Blackie Academic&Professional, Londyn, 1998

3. Libudzisz Z., Bakterie fermentacji mlekowej, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2004
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ECTS

Mikrobiologia stosowana

stacjonarna

inżynier

WNOZIR/MS/S1/

3,0

zaliczenie

11

polski

3,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk rolniczych

Dyscypliny naukowe technologia żywności i żywienia (100%)

ogólnoakademickiProfil

Moduł

Biopreparaty w biotechnologiiPrzedmiot

Specjalność

Zakład Mikrobiologii i Biotechnologii StosowanejJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

laboratoria 6 30 2,0 0,50 zaliczenieL

wykłady 6 15 1,0 0,50 zaliczenieW

Bogusławska-Wąs Elżbieta (Elzbieta.Boguslawska-Was@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Bogusławska-Wąs Elżbieta (Elzbieta.Boguslawska-Was@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Podstawy mikrobiologii i biotechnologii

W-2 Podstawy genetyki bakterii

Cele modułu/przedmiotu

C-1 Celem jest zapoznanie studentów z możliwościami zastowania mikroorganizmów i pochodzących z nich prodktów aktywnych
do tworzenia biopreparatów i ich zastosowania w różnych sektorach przemysłu.

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-L-1 Metody ilościowo-jakościowe oznaczania mikroorganizmów wykorzystywanych w otrzymywaniu
biopreparatów 12

T-L-2 Wykorzystanie metod biologii molekularnej w oznaczaniu przydatności drobnoustrojów
wykorzystywanych w tworzeniu biopreparatów 4

T-L-3 Kontrola jakości mikrobiologicznej biopreparatów 4

T-L-4 Techiki otrzymywania biopreparatów 6

T-L-5 Kryteria wyboru i zastosowanie metod przechowywania biopreparatów 4

T-W-1 Akty prawne regulujące zatwierdzanie i wykorzystanie biopreparatów 1

T-W-2 Kryteria selekcji mikroorganizmów wykorzystywanych w otrzymywaniu biopreparatów 2

T-W-3 Kierunki wykorzystania biopreparatów i ich rola w różnych gałęziach przemysłu 2

T-W-4 Podział biopreparatów 2

T-W-5 Grupy drobnoustrojów oraz produkty pochodzenia mikrobiologicznego jako podstawa tworzenia
biopreparatów 2

T-W-6 Biopreparaty nowej generacji 2

T-W-7 Techniki otrzymywania biopreparatów 2

T-W-8 Metody przechowywania biopreparatów 2

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
Uczestnictwo studentów w zajęciach laboratoryjnych 30A-L-1

Samodzielne studiowanie publikacji naukowych 20A-L-2

Przygotowanie do zaliczenia części laboratoryjnej 10A-L-3

Uczestnictwo w wykładach 15A-W-1

Samodzielny przegląd literatury 5A-W-2

Przygotowanie do zaliczenia części teoretycznej zajęć 10A-W-3

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych

Biopreparaty w biotechnologii
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Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-2 Ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 Ocena formującaF

S-2 Ocena podsumowujacaP

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

MS_1A_W03
MS_1A_W04
MS_1A_W09
MS_1A_W10

P6S_WG
P6S_WK P6S_WG C-1 S-1

S-2

T-L-2
T-L-3
T-W-1
T-W-2
T-W-3

M-1
M-2

MS_1A_O11-2_W01
Posiada wiedzę z zakresu kryteriów selekcji mikroorganizmów
wykorzystywanych w biopreparatach i technik ich modyfikacji.
Zna możliwości wykorzystania biopreparatów w różnych
sektorach przemysłu i metody ich tworzenia.

T-W-4
T-W-5
T-W-6
T-W-7
T-W-8

Umiejętności

MS_1A_U06
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-1 S-1
S-2

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-4
T-L-5
T-W-1

M-1
M-2

MS_1A_O11-2_U01
Posiada umiejętność selekcji mikroorganizmów
wykorzystywanych w biopreparatach oraz wyboru i
zastosowania technik ich modyfikacji. Potrafi dokonać podziału
biopreparatów i je zastosować w zalezności od celu
wykorzystania.

T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5
T-W-6

Kompetencje społeczne

MS_1A_K01
MS_1A_K05

P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-1 S-1
S-2

T-L-1
T-L-2
T-L-4
T-L-5
T-W-1
T-W-2

M-1
M-2

MS_1A_O11-2_K01
Rozumie potrzebę pozyskiwania i modyfikacji mikroorganizmów
i produktów z nich pochodzących w celu tworzenia
biopreparatów oraz ich stosowania w różnych sektorach
przemysłu.

T-W-3
T-W-4
T-W-5
T-W-6
T-W-8

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
MS_1A_O11-2_W01 2,0 Student nie ma wiedzy z zakresu kryteriów selekcji mikroorganzimów wykorzystywanych w tworzeniu biopreparatów oraz

mozliwości ich zastosowania w róznych sektorach przemysłu

3,0 Student  na poziomie dostatecznym potrafi sprecyzować kryteria selekcji mikroorganzimów wykorzystywanych w tworzeniu
biopreparatów oraz zna jedynie podstawowe możliwości ich zastosowania w róznych sektorach przemysłu

3,5
4,0
4,5

5,0
Student  ma wiedzę z zakresu selekcji mikroorganzimów wykorzystywanych w tworzeniu biopreparatów oraz możliwości ich
zastosowania w różnych sektorach przemysłu. Na podstawie zdobytej wiedzy potrafi zaprojektować proste doświadczenie,
omówić uzyskane z wyniki i zaproponować ewentualne zmiany

Umiejętności
MS_1A_O11-2_U01

2,0
student nie potrafi wykorzystać przekazanej mu wiedzy z zakresu
kryteriów selekcji mikroorganzimów wykorzystywanych w tworzeniu biopreparatów oraz możliwości ich zastosowania w
róznych sektorach przemysłu

3,0 student w zakresie podstawowym potrafi wykorzystać wiedzę na temat biopreparatów i ich zastosowania w różnych
sektorach przemysłu ale nie potrafi samodzielnie zinterpretować efektów wynikających z ich zastosowania

3,5 student efektywnie prezentuje wyniki, dokonuje ich analizy ale samodzielnie nie przeprowadza dyskusji z  uzyskanych
wyników

4,0 student efektywnie prezentuje wyniki, dokonuje ich analizy oraz na  podstawie uzyskanych wyników  przeprowadza dyskusje

4,5 student potrafi efektywnie prezentować wyniki, dokonuje ich analizy oraz na  podstawie uzyskanych wyników  przeprowadza
dyskusje oraz szacuje błedy

5,0 student potrafi efektywnie prezentować wyniki, dokonuje ich analizy oraz na  podstawie uzyskanych wyników  przeprowadza
dyskusje oraz szacuje błedy. Potrafi zaproponowąc modyfikacje metodyczne w celu rozwiązania problemu

Inne kompetencje społeczne
MS_1A_O11-2_K01 2,0 Student nie ma świadomości roli społecznej w propagowaniu wiedzy na temat  możliwości tworzenia i wykorzystania

biopreparatów w różnych sektorach przemysłu

3,0 Student ma podstawową świadomość roli społecznej w propagowaniu wiedzy na temat  możliwości tworzenia i wykorzystania
biopreparatów w różnych sektorach przemysłu

3,5
4,0
4,5

5,0
Student ma  świadomość roli społecznej w propagowaniu wiedzy na temat  możliwości tworzenia i wykorzystania
biopreparatów w różnych sektorach przemysłu oraz na podstawie zdobytej wiedzy i umiejętności potrafi przeprowadzic
dyskusję na ten temat

Literatura podstawowa
1. Libudzisz L., Kowal K., Żakowska Z., Mikrobiolgia techniczna. Mikroorganizmy i środowiska ich wystepowania. tom 1, 2, PWN,
Warszawa, 2009
2. Bednarski W., Reps A., Biotechnologia żywności, WNT, Warszawa, 2003
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Literatura uzupełniająca
1. Seidman L.A., Moore C.J., Basic Laboratory Methods for Biotechnology, Prentice-Hall, Londyn, 2000
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ECTS

Mikrobiologia stosowana

stacjonarna

inżynier

WNOZIR/MS/S1/

3,0

zaliczenie

12

polski

3,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk rolniczych

Dyscypliny naukowe technologia żywności i żywienia (100%)

ogólnoakademickiProfil

Moduł

Mykologia lekarskaPrzedmiot

Specjalność

Katedra Hydrobiologii, Ichtiologii i Biotechnologii RozroduJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

laboratoria 6 30 2,0 0,50 zaliczenieL

wykłady 6 15 1,0 0,50 zaliczenieW

Mazurkiewicz-Zapałowicz Kinga (Kinga.Mazurkiewicz-Zapalowicz@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny
Królicki Andrzej (laserclinic@laserclinic.pl), Mazurkiewicz-Zapałowicz Kinga
(Kinga.Mazurkiewicz-Zapalowicz@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Znajomość biologii z zakresu szkoły średniej na poziomie rozszerzonym

W-2 Znajomość treści programowych zawartych w mikologii ogólnej

Cele modułu/przedmiotu

C-1 Zapoznanie studentów ze źródłami grzybowych zakażeń zewnętrznych i wewnętrznych  ludzi i zwierząt oraz rozpoznawanie
tych grzybów i symptomów przez nie wywoływanych

C-2 Zapoznanie studentów z trującymi metabolitami pierwotnymi i wtórnymi grzybów występujących w surowcach i produktach
spożywczych

C-3 Zapoznanie studentów z diagnostyką i identyfikacją grzybów trujących i niejadalnych występujących w Polsce oraz
objawami zatrucia tymi grzybami

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-L-1
Organizacja pracy i przepisy BHP obowiązujące w laboratorium mikologicznym. Podstawowe
podłoża do hodowli grzybów chorobotwórczych dla  ludzi. Metody pobierania, przygotowania i barwienia
preparatów oraz zakładanie mikrohodowli.

4

T-L-2
Diagnostyka mikroskopowa szczepów rodzajów: Microsporum, Trichophyton, Epidermophyton, Candida,
Geotrichum i Aspergillus. Różnicowanie szczepów grzybów drożdżoidalnych na podstawie wyników
szeregu cukrowego i wzrostu na podłożu Nickersona.

4

T-L-3 Sprawdzian pisemny 1

T-L-4 Izolacja, identyfikacja i charakterystyka szczepów grzybów toksynotwórczych z rodzajów:Penicillium,
Aspergillus, Fusarium, Stachybotrys, Mucor wywołujących mykotoksykozy ludzi i zwierząt 4

T-L-5 Izolacja, hodowla i identyfikacja szczepów grzybów wywołujących alergie: Cladosporium, Alternaria,
Rhizopus, Fusarium, Botrytis 4

T-L-6 Macromycetes - gatunki grzybów " kapeluszowych" stanowiące najczęstsze przyczyny zatruć
- rozpoznawanie różnicujacych cech makro- i mikroskopowych mylonych z ich "sobowtórami" jadalnymi 4

T-L-7 Diagnostyka i leczenie zatruć grzybami (postępowanie przedlekarskie, lekarskie i szpitalne) 3

T-L-8 Praktyczne rozpoznawanie grzybów mikroskopowych wpływających na zdrowie ludzi 3

T-L-9 Końcowy zaliczeniowy sprawdzian pisemny 3

T-W-1 Systematyka i biologia grzybów potencjalnie chorobotwórczych dla człowieka. Naturalne
rezerwuary grzybów potencjlanie chorobotwórczych dla człowieka i ich wymagania środowiskowe 2

T-W-2 Aktywność biochemiczna i cechy determinujące zoo- i antropopatogeniczność grzybów
chorobotwórczych. Grzyby alergogenne. 2

T-W-3 Dermatofity,wywoływane przez nie dermatozy, ich objawy kliniczne, zapobieganie i leczenie 2

T-W-4 Grzybice głębokie - Mycoses profundae: etiologia, rozpoznanie i leczenie aspergilozy,kandydoz,
kryptokokozy, mukormykozy, histoplazmozy i monosporiozy i in. 2

T-W-5 Mikotoksykozy ludzi i zwierząt, zródła zagrożen i symptomy zatruć metabolitami wtórnymi grzybów 2

T-W-6 Zatrucia grzybami cz.1. Gatunki grzybów wytwarzające związki toksyczne o działaniu cytotoksycznym,
nefrotoksycznym, neurotoksycznym i cholinergicznym 2

Mykologia lekarska
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Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-W-7
Zatrucia grzybami cz.2. Grzyby wywołujące reakcje typu disulfiram-alkohol, gatunki grzybów
o działaniu gastroenterotoksycznym i atropinopodobnym na OUN. Zagrożenia zdrowia i życia
wywołane substancjami halucynogennymi grzybów.

2

T-W-8 Zaliczenie pisemne 1

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
Uczestnictwo w zajęciach 30A-L-1

Studiowanie literatury przedmiotu 15A-L-2

Przygotowanie do zaliczenia 15A-L-3

Uczestnictwo w wykładach 15A-W-1

Samodzielne studiowanie piśmniennictwa 7A-W-2

Przygotowanie teoretyczne do zajęć 8A-W-3

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych

M-2 Ćwiczenia: metody poglądowe i praktyczne, związane z pokazem żywego lub utrwalonego materiału mikologicznego z
wykorzystaniem mikroskopu biologicznego i stereoskopowego

M-3 Ćwiczenia: obserwacja i szkic najważniejszych cech diagnostycznych gatunków grzybów mikroskopowych  patogenicznych
dla ludzi i zwierząt oraz  makroskopowych gatunków grzybów trujących

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 Wejściówka - student zalicza pisemnie lub ustnie teoretyczny materiał, który przygotował w domuF

S-2 Wyjściówka - zaliczenie pracy studenta związane z praktycznym wyszukiwaniem i nazywaniem obiektów
mykologicznych patogenicznych i trujacych dla ludzi i zwierzątF

S-3 Aprobata pracy na ćwiczeniach związana z zaliczeniem rysunków i stosownych opisów do obiektów mykologicznychF

S-4 Zaliczenie pisemne z zakresu tematyki ćwiczeń laboratoryjnych i wykładówP

S-5 Egzamin pisemny z zakresu programu ćwiczeń i wykładówP

S-6 Praktyczna identyfikacja poznanych gatunków grzybów patogenicznych i chrobotwórczych dla człowiekaa także
gatunków  mikro- i makroskopowych wywołujących zatrucia u ludziP

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

MS_1A_W03
MS_1A_W06

P6S_UK
P6S_WG
P6S_WK

P6S_WG
C-1
C-2
C-3

S-1
S-2
S-3
S-4
S-5
S-6

T-L-2
T-L-4
T-L-5
T-L-6
T-L-7
T-W-1

M-1
M-2
M-3

MS_1A_C18_W01
Student ma wiedze w zakresie nazywania i posługiwania sie
specjalistyczna terminologia zwiazana z mikologia lekarska w
formie werbalnej, pisemnej i praktyczne

T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5
T-W-6
T-W-7

MS_1A_W03
MS_1A_W06
MS_1A_W07

P6S_UK
P6S_WG
P6S_WK

P6S_WG
C-1
C-2
C-3

S-1
S-2
S-3
S-4
S-5
S-6

T-L-2
T-L-4
T-L-5
T-L-6
T-L-7
T-W-1

M-1
M-2
M-3

MS_1A_C18_W02
Student wskazuje i objasnia naturalne rezerwuary grzybów
potencjalnie patogenicznych, tokstcznych i trujacych dla
człowieka, tłumaczy zasady profilaktyki oraz rozpoznaje choroby
wywołane przez grzyby

T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5
T-W-6
T-W-7

Umiejętności

MS_1A_U01
MS_1A_U02

P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW
C-1
C-2
C-3

S-1
S-2
S-3
S-4
S-5
S-6

T-L-1
T-L-2
T-L-4
T-L-5
T-L-6
T-L-7
T-W-1

M-1
M-2
M-3

MS_1A_C18_U01
Student posiada umiejętność korzystania i dobierania
specjalistycznej terminologii z zakresu mykologii lekarskiej

T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5
T-W-6
T-W-7

MS_1A_U02
MS_1A_U05

P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW
C-1
C-2
C-3

S-1
S-2
S-3
S-4
S-5
S-6

T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4

M-1
M-2
M-3

MS_1A_C18_U02
Student potrafi kontrolować i ocenić zagrożenie związane z
kontaktem człowieka z grzybami potencjalnie chorobotwórczymi
oraz wykonać ich diagnozę taksonomiczną

T-W-5
T-W-6
T-W-7

MS_1A_U05
MS_1A_U06

P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW
C-1
C-2
C-3

S-1
S-2
S-3
S-4
S-5
S-6

T-L-2
T-L-4
T-L-5
T-L-6
T-L-7
T-W-1

M-1
M-2
M-3

MS_1A_C18_U03
Student posiada umiejetnosc przeprowadzenia obserwacji
mikro- i makroskopowych grzybów potencjalnie
chorobotwórczych dla człowieka oraz grzybów
wytwarzajacych substancje trujace

T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5
T-W-6
T-W-7

Kompetencje społeczne
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MS_1A_K01
MS_1A_K03
MS_1A_K05

P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-1

S-1
S-2
S-3
S-4
S-5
S-6

T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4

M-1
M-2
M-3

MS_1A_C18_K01
Student ma świadomość powszechnie występujących
zagrożen związanych z różnymi zródłami zakażen człowieka
przez grzyby, możliwościami profilaktyki i diagnozy

T-W-5
T-W-6
T-W-7

MS_1A_K01
P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-1
C-2
C-3

S-1
S-2
S-3
S-4
S-5
S-6

T-L-7
T-L-8 M-1

M-2
M-3

MS_1A_C18_K02
Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się

T-L-9

MS_1A_K03
P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-1
C-2
C-3

S-1
S-2
S-3
S-4
S-5
S-6

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-4
T-L-5
T-L-6

M-1
M-2
M-3

MS_1A_C18_K03
Student jest otwarty na postrzeganie niebezpieczeństw
związanych z różnymi możliwosciami i drogami zakażen i zatruć
grzybami a także wykazuje dbałość o działania profilaktyczne w
tym zakresie

T-L-7
T-L-8
T-L-9
T-W-6
T-W-7
T-W-8

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
MS_1A_C18_W01 2,0 Student nie rozumie podstawowych pojęć i specjalistycznej terminologii z zakresu

mikologii lekarskiej

3,0 Student rozumie i wymienia podstawowe "suche" pojęcia z zakresu mikologii
lekarskiej, nie potrafi jednak odnieść ich do konkretnych obiektów i przykładów

3,5
Student rozumie i wymienia podstawowe "suche" pojęcia z zakresu mikologii
lekarskiej, potrafi je odnieść do konkretnych pojedynczych obiektów i przykładów.
Nie potrafi ich jednak szczegółowo scharakteryzować i praktycznie zidentyfikować

4,0 Student rozumie i posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu mikologii lekarskiej; potrafi podać i wyczerpująco
scharakteryzować pojedyncze grzyby i mikozy przez nie wywołane

4,5 Student rozumie i posługuje sie ogólnymi a także szczegółowymi pojęciami z zakresu mikologii lekarskiej; potrafi
wyczerpująco je wyjaśnić i scharakteryzować oraz podać liczne przykłady grzybów i mikoz przez nie wywołanych

5,0

Student swobodnie posługuje sie ogólnymi i szczegółowymi pojęciami z zakresu
mikologii lekarskiej; potrafi wyczerpująco je wyjaśnić i scharakteryzować oraz
podać liczne przykłady grzybów i mikoz przez nie wywołanych a także bezbłędnie
praktycznie identyfikuje różne grupy systematyczne grzybów ważnych w mikologii
lekarskiej

MS_1A_C18_W02
2,0

Student nie potrafi wskazać na żadne z zagrożen i naturalnych źródeł infekcji człowieka przez grzyby i zatrucia ich
metabolitami, nie wie na czym polega patogeniczność gatunków wywołujących mikozy, nie potrafi zróżnicować i
zdiagnozować mikoz

3,0
Student bardzo ogólnikowo wskazuje na zagrożenia i źródła naturalnych infekcji człowieka przez grzyby i zatrucia ich
metabolitami, nie potrafi powiązać aktywności
biochemicznej grzybów z różnymi postaciami chorób i zatruć powodowanych przez grzyby i ich metabolity , nie potrafi
zdiagnozować mikoz

3,5
Student wyczerpująco wskazuje na zagrożenia i źródła naturalnych infekcji człowieka przez grzyby i zatrucia ich
metabolitami, nie potrafi jednak powiązać aktywności biochemicznej grzybów z różnymi postaciami chorób i zatruć
powodowanych przez grzyby i ich metabolity , potrafi zdiagnozować mikozy

4,0

Student wyczerpująco wskazuje na zagrożenia i źródła naturalnych infekcji
człowieka przez grzyby i zatrucia ich metabolitami, potrafi powiaząć aktywność
biochemiczną grzybów z różnymi postaciami chorób i zatruć powodowanych przez
grzyby i ich metabolity , nie potrafi jednak wyjaśnić mechanizmu oddziaływania na
organizm człowieka, potrafi zdiagnozować mikozy

4,5
Student wyczerpująco wskazuje na zagrożenia i źródła naturalnych infekcji człowieka przez grzyby i zatrucia ich
metabolitami, potrafi powiązać aktywność biochemiczną grzybów z różnymi postaciami chorób i zatruć powodowanych przez
grzyby i ich metabolity , potrafi dodatkowo wyjaśnić mechanizm oddziaływania patogenicznego i toksycznego grzybów na
organizm człowieka, potrafi zdiagnozowac mikozy

5,0
Student wyczerpująco wskazuje na zagrożenia i zródła naturalnych infekcji człowieka przez grzyby i zatrucia ich
metabolitami, potrafi powiązać aktywność biochemiczną grzybów z różnymi postaciami chorób i zatruć powodowanych przez
grzyby i ich metabolity , potrafi dodatkowo wyjaśnić mechanizm oddziaływania patogenicznego i toksycznego grzybów na
organizm człowieka, potrafi zdiagnozowac mikozy oraz stosuje łacinską nomenklaturę kliniczną sprawców mikoz

Umiejętności
MS_1A_C18_U01 2,0 Student nie korzysta, niewłaściwie dobiera oraz nie posługuje się nawet podstawowymi pojęciami z zakresu mikologii

lekarskiej

3,0 Student właściwie definiuje i stosuje podstawowe pojęcia i specjalistyczną terminologię z zakresu mikologii lekarskiej (ponad
50% z obowiązujących treści) nie potrafi jednak łączyć ich z konkretnymi praktycznymi przykładami

3,5 Student właściwie definiuje i stosuje podstawowe pojęcia i specjalistyczną terminologię z zakresu mikologii lekarskiej (55-
70% z obowiązujacych treści) potrafi łączyć je z pojedynczymi praktycznymi przykładami

4,0 Student właściwie definiuje i stosuje podstawowe pojęcia i specjalistyczną terminologię z zakresu mikologii lekarskiej (71-
90% z obowiazujących treści) potrafi łączyć je z pojedynczymi praktycznymi przykładami

4,5 Student właściwie definiuje i stosuje podstawowe pojęcia i specjalistyczną terminologię z zakresu mikologii lekarskiej (ponad
90% z obowiązujących treści) potrafi łączyć je z licznymi praktycznymi przykładami

5,0
Student właściwie definiuje i stosuje podstawowe pojęcia i specjalistyczną terminologię z zakresu mikologii lekarskiej (ponad
90% z obowiazujących treści) potrafi łączyć je z licznymi praktycznymi przykładami, potrafi weryfikowac i
analizować uniwersalizm stosowanej nomenklatury
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Umiejętności
MS_1A_C18_U02 2,0 Student nie potrafi wymienić rezerwuwarów występowania grzybów potencjalnie chorobotwórczych, nie umie zdiagnozowac

żadnego z nich

3,0
Student właściwie wymienia wiekszość zródeł infekcji człowieka i zwierząt przez grzyby , wykonuje właściwą diagnozę
taksonomiczną do  50% taksonów zawartych w treściach programowych, nie potrafi jednak łaczyć ich z konkretnymi ,
wywoływanymi przez te grzyby chorobami

3,5
Student własciwie wymienia wszystkie zródła infekcji człowieka i zwierząt przez grzyby , wykonuje właściwą diagnozę
taksonomiczną 55 -70% taksonów zawartych w treściach programowych, tylko pojedyncze ze zidentyfikowanych gatunków
łączy z konkretnymi , wywoływanymi przez te grzyby chorobami

4,0
Student właściwie wymienia wszystkie zródła infekcji człowieka i zwierząt przez grzyby , wykonuje właściwą diagnozę
taksonomiczną  71 -90% taksonów zawartych w treściach programowych, ponad 50% ze zidentyfikowanych gatunków łączy
z konkretnymi , wywoływanymi przez te grzyby chorobami

4,5
Student właściwie wymienia wszystkie zródła infekcji człowieka i zwierzśt przez grzyby , wykonuje właściwą diagnozę
taksonomiczną  ponad 90% taksonów zawartych w treściach programowych, i wszystkie ze zidentyfikowanych gatunków
łączy z konkretnymi , wywoływanymi przez te grzyby chorobami

5,0
Student właściwie wymienia wszystkie zródła infekcji człowieka i zwierząt przez grzyby , wykonuje właściwą diagnozę
taksonomiczną ponad 90% taksonów zawartych w treściach programowych, i wszystkie ze zidentyfikowanych gatunków
łączy z konkretnymi , wywoływanymi przez te grzyby chorobami

MS_1A_C18_U03
2,0

Student nie potrafi, samodzielnie ani z pomocą nauczyciela, przeprowadzić prawidłowego oznaczenia taksonomicznego
żadnego z gatunków grzybów potencjlanie chrobotwórczych i trujących dla człowieka, nie wykonuje wiarygodnych i
reprezentatywnych preparatów z prób mikologicznych

3,0
Student potrafi przeprowadzic prawidłowe oznaczenie taksonomiczne pojedynczych gatunków grzybów potencjlanie
chrobotwórczych i trujących dla człowieka jedynie z pomocą nauczyciela, wykonuje samodzielnie wiarygodne i
reprezentatywne preparaty z prób mikologicznych

3,5
Student potrafi samodzielnie przeprowadzić prawidłowe oznaczenie taksonomiczne pojedynczych gatunków grzybów
potencjlanie chrobotwórczych i trujących dla człowieka (ponad 50% zapalnowanych w treściach programowych), nie potrafi
wyszukać kryteriów zróżnicowania tych grzybów, wykonuje samodzielnie wiarygodne i reprezentatywne preparaty z prób
mikologicznych

4,0
Student potrafi samodzielnie przeprowadzić prawidłowe oznaczenie taksonomiczne pojedynczych gatunków grzybów
potencjlanie chrobotwórczych i trujących dla człowieka, (55 -70% zapalnowanych w treściach programowych), potrafi
wyszukać kryteria zróżnicowania tych grzybów, wykonuje samodzielnie wiarygodne i reprezentatywne preparaty z prób
mikologicznych

4,5
Student potrafi samodzielnie przeprowadzić prawidłowe oznaczenie taksonomiczne pojedynczych gatunków grzybów
potencjlanie chrobotwórczych i trujących dla człowieka, (71 -90% zapalnowanych w treściach programowych), potrafi
wyszukać i nazwać pojedyncze kryteria zróżnicowania tych grzybów, wykonuje samodzielnie wiarygodne i reprezentatywne
preparaty z prób mikologicznych

5,0
Student potrafi samodzielnie przeprowadzić prawidłowe oznaczenie taksonomiczne pojedynczych gatunków grzybów
potencjlanie chrobotwórczych i trujących dla człowieka, (71 -90% zapalnowanych w treściach programowych), potrafi
wyszukać i nazwać wiekszość kryteriów zróżnicowania tych grzybów, wykonuje samodzielnie wiarygodne i reprezentatywne
preparaty z prób mikologicznych

Inne kompetencje społeczne
MS_1A_C18_K01 2,0 Student nie ma świadomości powszechnie występujących zagrożeń związanych z różnymi źródłami zakażeń człowieka przez

grzyby

3,0 Student  ma świadomość powszechnie występujących zagrożeń związanych z różnymi źródłami zakażeń człowieka przez
grzyby a także inicjatywę w propagowaniu tej wiedzy

3,5
4,0
4,5
5,0

MS_1A_C18_K02 2,0 Student nie jest otwarty na ciągłe poszerzanie wiedzy i  dokształcanie się

3,0 Student jest otwarty na ciągłe poszerzanie wiedzy i  dokształcanie się

3,5
4,0
4,5
5,0

MS_1A_C18_K03 2,0 Student nie  postrzega niebezpieczeństw związanych z różnymi możliwosciami i drogami zakażen i zatruć grzybami a także
nie  wykazuje dbałości o działania profilaktyczne w tym zakresie

3,0 Student jest otwarty na postrzeganie niebezpieczeństw związanych z różnymi możliwosciami i drogami zakażen i zatruć
grzybami a także wykazuje dbałość o działania profilaktyczne w tym zakresie

3,5
4,0
4,5
5,0
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ECTS

Mikrobiologia stosowana

stacjonarna

inżynier

WNOZIR/MS/S1/

3,0

zaliczenie

12

polski

3,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk rolniczych

Dyscypliny naukowe technologia żywności i żywienia (100%)

ogólnoakademickiProfil

Moduł

Higiena i toksykologia żywnościPrzedmiot

Specjalność

Katedra ToksykologiiJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

laboratoria 6 30 2,0 0,50 zaliczenieL

wykłady 6 15 1,0 0,50 zaliczenieW

Ciemniak Artur (Artur.Ciemniak@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny
Pokorska-Niewiada Kamila (Kamila.Pokorska@zut.edu.pl), Rajkowska-Myśliwiec Monika
(Monika.Rajkowska@zut.edu.pl), Witczak Agata (Agata.Witczak@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Znajomość treści przedmiotów: Chemia ogólna i nieorganiczna,Chemia organiczna, Ekologia i ochrona środowiska

Cele modułu/przedmiotu

C-1
Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie czynników biologicznych, chemicznych i fizycznych
wpływających na bezpieczeństwo żywności oraz zasad postępowania niezbędnych do zapobiegania zagrożeniom jakości
zdrowotnej żywności

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-L-1 Zasady bezpieczeństwa pracy w laboratorium, organizacja ćwiczeń, wstęp do ogólnych zasad badań
żywności, metod analizy chemicznej i instrumentalnej 2

T-L-2 Wstęp do ogólnych zasad oceny i ocena sanitarno-higieniczna surowców i produktów spożywczych.
Zanieczyszczenia biologiczne produktów spożywczych - wykrywanie szkodników magazynowych 6

T-L-3 Analiza konserwantów i innych biologicznie aktywnych substancji obcych w żywności 8

T-L-4 Analiza toksycznych metali ciężkich i innych pierwiastków śladowych w surowcach i produktach
spożywczych 6

T-L-5 Trwałe zanieczyszczenia organiczne w surowcach i produktach spożywczych 6

T-L-6 Wygłoszenie referatów na podstawie przygotowanych prac kontrolnych 2

T-W-1 Rozwój, cele i zadania higieny i toksykologii żywności. Organizacja nadzoru nad bezpieczeństwem
zdrowotnym żywności w Polsce i na świecie 2

T-W-2 Czynniki biologiczne wpływające na bezpieczeństwo zdrowotne żywności 2

T-W-3 Zasady ustalania najwyższych dopuszczalnych pozostałości ksenobiotyków w żywności 1

T-W-4 Toksykologiczne aspekty stosowania dodatków do żywności 1

T-W-5 Metale ciężkie i inne pierwiastki śladowe w żywności 2

T-W-6 Skażenia radioaktywne żywności 1

T-W-7 Pestycydy, PCB, dioksyny i inne związki chloroorganiczne w żywności 3

T-W-8 Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w żywności 2

T-W-9 Metody szacowania pobrania substancji szkodliwych z dzienną racją pokarmową 1

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
uczestnictwo w zajęciach 30A-L-1

przygotowanie teoretyczne 15A-L-2

Konsultacje 5A-L-3

przygotowanie pracy kontrolnej 10A-L-4

uczestnictwo w zajęciach 15A-W-1

Higiena i toksykologia ywnoci
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Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin

Studiowanie literatury naukowej 10A-W-2

Konsultacje 5A-W-3

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 wykład informacyjny, prezentacja multimedialna

M-2 ćwiczenia laboratoryjne

M-3 dyskusja dydaktyczna związana z wykładem

M-4 metoda przypadków

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęćF

S-2 opdowiedź ustna sprawdzająca opanowanie materiałuF

S-3 egzamin końcowy ustny lub pisemnyP

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

MS_1A_W01
MS_1A_W04
MS_1A_W05
MS_1A_W11
MS_1A_W12
MS_1A_W13

P6S_WG
P6S_WK C-1

S-1
S-2
S-3

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-4
T-L-5
T-L-6
T-W-1
T-W-2

M-1
M-2
M-3
M-4

MS_1A_O12-2_W02
Student posiada podstawową wiedzę o surowcach i produktach
spożywczych, potrafi definiować podstawowe pojęcia z zakresu
higieny i toksykologii żywności, portrafi scharakteryzować
organizmy i substancje niebezpieczne, które mogą wystąpić w
żywności, potrafi wskazać i zastosować metody badawcze oraz
metody zapobiegania zgrożeniom jakości zdrowotnej żywności,
potrafi opisać przebieg procesów (pobieranie, rozmieszczenie,
przemiany, wydalanie) zachodzących w organizmie człowieka.

T-W-3
T-W-4
T-W-5
T-W-6
T-W-7
T-W-8
T-W-9

Umiejętności

MS_1A_U01
MS_1A_U02
MS_1A_U07
MS_1A_U08
MS_1A_U09

P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-1
S-1
S-2
S-3

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-4
T-L-5
T-L-6
T-W-1
T-W-2

M-1
M-2
M-3
M-4

MS_1A_O12-2_U05
Umie stosować własciwą terminologię w zakresie higieny i
toksykologii żywności, dobrać wiarygodne metody badawcze do
przeprowadzenia badań i oceny jakości zdrowotnej zywności.
Umie stosować metody informatyczne do analizy zebranych
danych.

T-W-3
T-W-4
T-W-5
T-W-6
T-W-7
T-W-8
T-W-9

Kompetencje społeczne

MS_1A_K01
MS_1A_K02
MS_1A_K03
MS_1A_K04
MS_1A_K05

P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-1
S-1
S-2
S-3

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-4
T-L-5
T-L-6
T-W-1
T-W-2

M-1
M-2
M-3
M-4

MS_1A_O12-2_K02
Wykazuje dbałość o samokształcenie, przestrzeganie zasad
etyki zawodowej producenta żywności, ma świadomość
zagrożeń dla zdrowia konsumenta w wypadku nie
przestrzegania zasad GHP i GMP w produkcji żywności, wykazuje
aktywność w dążeniu do zapewnienia bezpieczeństwa żywności,
jest zdolny do pracy zespołowej i kreatywny w rozwiazywaniu
problemów, ma swiadomość potrzeby popularyzacji wiedzy w
zakresie higieny i toksykologii żywności.

T-W-3
T-W-4
T-W-5
T-W-6
T-W-7
T-W-8
T-W-9

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
MS_1A_O12-2_W02 2,0 Student nie posiada podstawowej wiedzy

3,0 Student zna niektóre pojęcia z zakresu przedmiotu, posiada ograniczoną wiedzę w zakresie przedmiotu

3,5 Student potrafi wymienić i podać  podstawową charakterystykę organizmów i substancji niebezpiecznych wpływających
negatywnie na jakość zdrowotną żywności oraz ogólnie okreslić metody przeciwdziałania zagrożeniu

4,0 Student potrafi wymienić i podać  charakterystykę organizmów i substancji niebezpiecznych wpływających negatywnie na
jakość zdrowotną żywności oraz okreslić metody przeciwdziałania zagrożeniu

4,5
Student potrafi wymienić i podać  charakterystykę organizmów i substancji niebezpiecznych wpływających negatywnie na
jakość zdrowotną żywności oraz okreslić metody przeciwdziałania zagrożeniu, potrafi też zaproponować sposób rozwiązania
problemu

5,0
Student potrafi wymienić i podać  charakterystykę organizmów i substancji niebezpiecznych wpływających negatywnie na
jakość zdrowotną żywności oraz okreslić metody przeciwdziałania zagrożeniu,  potrafi też zaproponować sposób rozwiązania
problemu i przedstawić uzasadnienie wyboru

Umiejętności
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Umiejętności
MS_1A_O12-2_U05 2,0 Student nie stosuje poprawnej terminologii

3,0 Student stosuje poprawną terminologię, nie potrafi dobrać wiarygodnych metod badawczych

3,5 Student stosuje poprawną terminologię i potrafi dobrać wiarygodne metody badawcze do oceny jakości zdrowotnej żywności

4,0 Student stosuje poprawną terminologię, potrafi dobrać wiarygodne metody badawcze do oceny jakości zdrowotnej żywności
oraz umie poddać wyniki badań podstawowej analizie statystycznej

4,5
Student stosuje poprawną terminologię,potrafi dobrać wiarygodne metody badawcze do oceny jakości zdrowotnej żywności,
umie poddać wyniki badań podstawowej analizie statystycznej i na tej podstawie sformułować wnioski odnośnie do  oceny
jakości zdrowotnej żywności

5,0
Student stosuje poprawną terminologię,potrafi dobrać wiarygodne metody badawcze do oceny jakości zdrowotnej żywności,
umie poddać wyniki badań podstawowej analizie statystycznej i na tej podstawie sformułować wnioski odnośnie do  oceny
jakości zdrowotnej żywności. Umie zaprezentować i dyskutować o osiągniętych wynikach

Inne kompetencje społeczne
MS_1A_O12-2_K02 2,0 Student nie wykazuje dbałości o przestrzeganie zasad etyki zawodowej, nie ma świadomości zagrożeń zdrowia konsumenta

w wypadku nie przestrzegania przepisów dotyczących produkcji żywności

3,0 Student ma świadomość zagrożeń zdrowia konsumenta w wypadku nie przestrzegania przepisów dotyczących produkcji
żywności lecz nie wykazuje dbałości o przestrzeganie zasad etyki zawodowej

3,5 Student dba o przestrzeganie zasad etyki zawodowej i ma świadomość zagrożeń zdrowia konsumenta żywności w wypadku
ich naruszenia

4,0 Student dba o przestrzeganie zasad etyki zawodowej, ma świadomość zagrożeń zdrowia konsumenta żywności w wypadku
ich naruszenia i w przypadku naruszenia przepisów dotyczących produkcji żywności podejmuje działania naprawcze

4,5
Student dba o przestrzeganie zasad etyki zawodowej, ma świadomość zagrożeń zdrowia konsumenta żywności w wypadku
ich naruszenia i w przypadku naruszenia przepisów dotyczących produkcji żywności podejmuje działania naprawcze,
analizuje przyczyny powstania zagrożenia i formułuje wnioski na przyszłość

5,0
Student dba o przestrzeganie zasad etyki zawodowej, ma świadomość zagrożeń zdrowia konsumenta żywności w wypadku
ich naruszenia i w przypadku naruszenia przepisów dotyczących produkcji żywności podejmuje działania naprawcze,
analizuje przyczyny powstania zagrożenia, formułuje wnioski na przyszłość, potrafi w dyskusji udowodnić słuszność swojego
zdania

Literatura podstawowa
1. Seńczuk W. (red.), Toksykologia współczesna, PZWL, Warszawa, 2006, I

2. Nikonorow M., B. Urbanek-Karłowska, Toksykologia żywności, PZWL, arszawa, 1987, I

3. Gertig H., Żywność, a zdrowie. Podręcznik dla studentów, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa, 1996, I

Literatura uzupełniająca
1. Protasowicki M., M. Kurpios, A. Chodyniecki, Higiena w przemyśle rybnym, Wyd. Akdemii Rolniczej, Szczecin, 1984, I
2. Seńczuk W. (red.), Toksykologia. Podręcznik dla studentów farmacji, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa, 2002, I (1990), II (1994), III
(2002)
3. Czasopisma: Bromatologia i Chemia Toksykologiczna; Przemysł Spożywczy; Roczniki Państwowego Zakładu Higieny, 2011
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ECTS

Mikrobiologia stosowana

stacjonarna

inżynier

WNOZIR/MS/S1/

4,0

zaliczenie

13

polski

4,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk rolniczych

Dyscypliny naukowe technologia żywności i żywienia (100%)

ogólnoakademickiProfil

Moduł

Sanityzacja w przemyśle spożywczymPrzedmiot

Specjalność

Zakład Mikrobiologii i Biotechnologii StosowanejJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

ćwiczenia audytoryjne 7 15 2,0 0,50 zaliczenieA

laboratoria 7 30 2,0 0,50 zaliczenieL

Sawicki Wojciech (Wojciech.Sawicki@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Dłubała Alicja (Alicja.Dlubala@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Mikrobiologia

W-2 Podstawy technologii żywności

Cele modułu/przedmiotu
C-1 Praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy w projektowaniu systemów sanityzacji w przemysle spozywczym

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-A-1 Sanityzacja w przemyśle mleczarskim 2

T-A-2 Sanityzacja w przemyśle przetwórstwa mięsnego 3

T-A-3 Sanityzacja w przetwórstwie rybnym 2

T-A-4 Sanityzacja w przetwórstwie owocowo-warzywnym 2

T-A-5 Sanityzacja w winiarstwie, browarnictwie i gorzelnictwie 3

T-A-6 Sanityzacja w zakładach zbiorowego zywienia i małej gastronomii 3

T-L-1 Uwarunkowania prawne procesu sanityzacji, system HACCP i dobre praktyki 6

T-L-2 Zatrucia pokarmowe – żywność jako nośnik drobnoustrojów patogennych 5

T-L-3 Proces mycia i sanityzacji w zakładach przetwórstwa żywności 5

T-L-4 Sanityzery i urządzenia wykorzystywane w przemyśle spożywczym 5

T-L-5 Weryfikacja procesu sanityzacji 4

T-L-6 Higiena pracowników, proces mycia, ubrania ochronne, sprzęt. Nadzór nad pracownikami. 5

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
uczestnictwo w zajęciach 30A-A-1

przygotowanie i omówienie projektów 30A-A-2

uczestnictwo w zajęciach 30A-L-1

studiowanie zadanej literatury i przygotowanie do zaliczenia 30A-L-2

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 wykład informacyjny z prezentacją multimedialną

M-2 dyskusja i studium przypadku

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 Test zaliczeniowyP

S-2 Ocena z bieżącej aktywnosci na podstawie prezentowanych opracowańF

Sanityzacja w przemyle spoywczym
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Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

MS_1A_W07 P6S_WG
P6S_WK C-1 S-1

T-A-1
T-A-2
T-A-3
T-A-4
T-A-5
T-A-6

M-1
M-2

MS_1A_O13-1_W01
Student posiada wiedzę na temat procesów sanityzacji w
różnych gałąziach przemysłu spożywczego

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-4
T-L-5
T-L-6

Umiejętności

MS_1A_U05
MS_1A_U06

P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-1 S-2
T-A-1
T-A-2
T-A-3 M-2

MS_1A_O13-1_U01
Student posiada umiejetność analitycznej oceny przypadku i
potrafi zaproponować właściwe rozwiazanie

T-A-4
T-A-5
T-A-6

Kompetencje społeczne

MS_1A_K01
MS_1A_K05

P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-1 S-2

T-A-1
T-A-2
T-A-3
T-A-4
T-A-5
T-A-6

M-1
M-2

MS_1A_O13-1_K01
Ma świadomość własnej wiedzy i mozliwosci jej wykorzystania w
pracy zawodowej

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-4
T-L-5
T-L-6

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
MS_1A_O13-1_W01 2,0

3,0 Zna i rorumie znaczenie procesu sanityzacji w przemyśle spozywczym

3,5
4,0
4,5
5,0

Umiejętności
MS_1A_O13-1_U01 2,0

3,0 Potrafi zaproponować właściwe rozwiazanie problemu

3,5
4,0
4,5
5,0

Inne kompetencje społeczne
MS_1A_O13-1_K01 2,0

3,0 Potrafi znaleźć zastosowanie zdobytej wiedzy

3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura uzupełniająca
1. Mario Stanga, Sanitation Cleaning and Disinfection in the Food Industry, WILEY-VCH Verlag GmbH, Weinheim, 2010, ISBN: 978-3-527-
32685-3
2. Hui Y. H., Bruinsma B.L., Gorham J.R., Wai-Kit Nip, Tong P.S., Ventresca P., Food Plant Sanitation, CRC Press, New York, 2002, ISBN: 0-
8247-0793-1
3. Cramer Michael M., Food Plant Sanitation, Design, Maintenance, and Good Manufacturing Practices, CRC Press, Boca Raton, 2006,
ISBN 0-8493-4197-3
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ECTS

Mikrobiologia stosowana

stacjonarna

inżynier

WNOZIR/MS/S1/

4,0

zaliczenie

13

polski

4,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk rolniczych

Dyscypliny naukowe technologia żywności i żywienia (100%)

ogólnoakademickiProfil

Moduł

Mikrobiologiczne bezpieczeństwo żywnościPrzedmiot

Specjalność

Zakład Mikrobiologii i Biotechnologii StosowanejJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

ćwiczenia audytoryjne 7 15 2,0 0,50 zaliczenieA

laboratoria 7 30 2,0 0,50 zaliczenieL

Sawicki Wojciech (Wojciech.Sawicki@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Dłubała Alicja (Alicja.Dlubala@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 mikrobiologia zywności

W-2 podstawy technologii zywności

Cele modułu/przedmiotu

C-1 Praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy umiejętności i kompetencji z identyfikowaniu i przeciwdziałaniu zagrożeniom
mikrobiologicznych w przemysle spozywczym

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-A-1 Zapewnienie bezpieczeństwa mikrobiologicznego produktów mleczarskich 3

T-A-2 Zapewnienie bezpieczeństwa mikrobiologicznego produktów przetwórstwa mięsnego 3

T-A-3 Zapewnienie bezpieczeństwa mikrobiologicznego w przetwórstwie rybnym 3

T-A-4 Bezpieczenstwo mikrobiologiczne produktów przetwórstwa owocowo-warzywnego 3

T-A-5 Zapewnienie bezpieczeństwa mikrobiologicznego w zakładach zbiorowego zywienia i małej gastronomii 3

T-L-1 Biologiczne determinanty bezpieczeństwa żywności 3

T-L-2 Zatrucia pokarmowe - żywność jako nośnik drobnoustrojów patogennych 6

T-L-3 Enterotoksyny gronkowcowe w żywności 6

T-L-4 Zarządzanie ryzykiem mikrobiologicznym żywności 6

T-L-5 Mikrobiologiczne bezpieczeństwo produkcji rolniczej 9

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
uczestnictwo w zajęciach 30A-A-1

przygotowanie i omówienie projektów 30A-A-2

uczestnictwo w zajęciach 30A-L-1

studiowanie zadanej literatury i przygotowanie sprawozdań do zaliczenia zajęć laboratoryjnych 30A-L-2

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 wykład informacyjny z prezentacją multimedialną

M-2 dyskusja i studium przypadku

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 Test zaliczeniowyP

S-2 Ocena z bieżącej aktywnosci na podstawie prezentowanych opracowańF

Mikrobiologiczne bezpieczestwo ywnoci
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Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

MS_1A_W05 P6S_WG
P6S_WK C-1 S-1

T-A-1
T-A-2
T-A-3
T-A-4
T-A-5

M-1
M-2

MS_1A_O13-2_W01
Student ma wiedzę dotyczącą zagrożeń mikrobiologicznych w
przemyśle spozywczymi, ich potencjalne źródła i drogi
przenoszenia

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-4
T-L-5

Umiejętności

MS_1A_U05
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-1 S-2
T-A-1
T-A-2
T-A-3

M-1
M-2

MS_1A_O13-2_U01
potrafi wskazać sposoby przeciwdziałania zagrozeniom
mikrobiologicznym w różnych gałęziach przemysłu spozywczego

T-A-4
T-A-5
T-L-1

Kompetencje społeczne

MS_1A_K01
MS_1A_K05

P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-1 S-2

T-A-1
T-A-2
T-A-3
T-A-4
T-A-5

M-1
M-2

MS_1A_O13-2_K01
ma świadomość różnych zagrożeń ze strony obecności
okreslonych mikroorganizmów w zywności dla jej
bezpieczeństwa.

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-4
T-L-5

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
MS_1A_O13-2_W01 2,0

3,0 Zna możliwe źródła zagrożeń mikrobiologicznych w przemysle spozywczym

3,5
4,0
4,5
5,0

Umiejętności
MS_1A_O13-2_U01 2,0

3,0 potrafi określić mozliew zagrozenia mikrobiologiczne w wybranej gałęzi przemysłu spozywczego

3,5
4,0
4,5
5,0

Inne kompetencje społeczne
MS_1A_O13-2_K01 2,0

3,0 ma swiadomość zagrożeń dla bezpieczeństwa zywności ze strony głównych patogenów, bez ich srodowiskowych
uwarunkowań

3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa
1. Żakowska Z., Stobińska H., Mikrobiologia i higiena w przemyśle spożywczym, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2000, ISBN:
83-87198-88-9
2. Molenda J., Mikrobiologia żywności pochodzenia zwierzęcego, Uniw. Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław, 2010, ISBN: 978-83-7717-
023-6

Literatura uzupełniająca
1. Hayes P.R., Forsythe S.J., Food Hygiene Microbiology and HACCP, Springer, 1999, ISBN: 083-421-815-1

2. Sibel Roller, Essential Microbiology and Hygiene for Food Professionals, CRC Press, Boca Raton, 2012, ISBN: 14-44121-49-9
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ECTS

Mikrobiologia stosowana

stacjonarna

inżynier

WNOZIR/MS/S1/

5,0

egzamin

14

polski

5,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk rolniczych

Dyscypliny naukowe technologia żywności i żywienia (100%)

ogólnoakademickiProfil

Moduł

Mikrobiologia przemysłowaPrzedmiot

Specjalność

Zakład Mikrobiologii i Biotechnologii StosowanejJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

laboratoria 4 30 3,0 0,50 zaliczenieL

wykłady 4 30 2,0 0,50 egzaminW

Bogusławska-Wąs Elżbieta (Elzbieta.Boguslawska-Was@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny
Bogusławska-Wąs Elżbieta (Elzbieta.Boguslawska-Was@zut.edu.pl), Sawicki Wojciech
(Wojciech.Sawicki@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Podtawowa widza z zakresu chemii i biochemii

Cele modułu/przedmiotu
C-1 Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wykorzystywaniem drobnoustrojów w różnych gałęziach przemysłu

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-L-1 Drobnoustroje wskaźnikowe i kontrola jakości mikrobiologicznej otoczenia przemysłowego 4

T-L-2 Metody wykrywania i zastosowanie produktów metabolicznych bakterii fermentacji mlekowej 6

T-L-3 Immobilizacja drobnoustrojów w procesach technologicznych 4

T-L-4 Regulacja i kontrola wzrostu drobnoustrojów 4

T-L-5 Modele prognostyczne 2

T-L-6 Wyznaczanie wydajności procesowej 3

T-L-7 Aktywność enzymatyczna drobnoustrojów 3

T-L-8 Regulacja syntezy wybranych produktów metabolicznych drobnoustrojów wykorzystywanych w
przemyśle 4

T-W-1 Drobnoustroje wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu 2

T-W-2 Podstawowe procesy mikrobiologiczne wykorzystywane w mikrobiologii przemysłowej 4

T-W-3 Wybrane szlaki metaboloczne , efekt Pasteura, Crabtree, szlak tagatozowy, Le Ley Doudorfa, Leroila 2

T-W-4 Wykorzystanie drobnoustrojów w przemyśle spożywczym 4

T-W-5 Biodegradacja i bioremediacja 4

T-W-6 Quorum sensing 2

T-W-7 Metody niszczenia i hamowania wzrostu drobnoustrojów, temperatura, ciśnienie, radiacja, zimna
plazma, elektroporacja, chemiczne i biologiczne metody konserwacji 4

T-W-8 Pozyskiwanie wybranych biopreparatów 2

T-W-9 Bioreaktory w róznych gałęziach przemysłu, uzyskanie bioproduktu 4

T-W-10 Mechanizmy regulacji metabolizmu drobnoustrojów 2

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
uczestnictwo w zajęciach 30A-L-1

studiowanie literatury konsultacje naukowe 30A-L-2

przygotowanie do zaliczenia przedmiotu 30A-L-3

uczestnictwo w zajęciach 30A-W-1

Mikrobiologia przemys�owa
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Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin

przygotowanie do egzaminu 30A-W-2

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Wykład z prezentacjami multimedialnymi

M-2 Dyskusja panelowa

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 zaliczenie pisemneP

S-2 ocena pracy na zajęciachF

S-3 ocena sprawozdańF

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

MS_1A_W09 P6S_WG
P6S_WK C-1 S-1

T-W-1
T-W-2
T-W-3 M-1

MS_1A_O14-1_W01
Efektem kształcenia jest nabycie wiedzy faktograficznej i
teoretycznej dotyczącej zagadnień związanych z zastosowanie
mikroorganizmów w różnych gałęziach przemysłu

T-W-4
T-W-5
T-W-9

Umiejętności

MS_1A_U04
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-1 S-1
T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4

M-1
MS_1A_O14-1_U01
Efektem kształcenia nabycie zdolności do zrozumienia i
rozwiązywania podstawowych problemów związanych z
mikrobiologią przemysłową

T-W-5
T-W-7
T-W-9

Kompetencje społeczne

MS_1A_K01
MS_1A_K04

P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-1 S-2
T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4

M-1
MS_1A_O14-1_K01
Ma świadomość znacznia i ryzyka wykonywanej działalności w
zakresie mikorobiologii przemysłowej

T-W-5
T-W-7
T-W-9

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
MS_1A_O14-1_W01 2,0

3,0 Student ma podstawową wiedzę dotycząca wykorzystania mikroorganizmów w różnych gałęziach przemysłu

3,5
4,0
4,5
5,0

Umiejętności
MS_1A_O14-1_U01 2,0

3,0 Student ma podstawową umiejętność technik używanych w mikrobiologii przemysłowej

3,5
4,0
4,5
5,0

Inne kompetencje społeczne
MS_1A_O14-1_K01 2,0

3,0 student ma udowodnioną zdolność z zakresie podstawowym stosowania wiedzy i umiejętności

3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa
1. Libudzisz Z, Mikrobiologia techniczna, PWN, 2010

2. Drewniak E, Mikrobiologia żywności, PWN, 2010
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ECTS

Mikrobiologia stosowana

stacjonarna

inżynier

WNOZIR/MS/S1/

5,0

egzamin

14

polski

5,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk rolniczych

Dyscypliny naukowe technologia żywności i żywienia (100%)

ogólnoakademickiProfil

Moduł

Biotechnologia żywnościPrzedmiot

Specjalność

Zakład Mikrobiologii i Biotechnologii StosowanejJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

laboratoria 4 30 3,0 0,50 zaliczenieL

wykłady 4 30 2,0 0,50 egzaminW

Bogusławska-Wąs Elżbieta (Elzbieta.Boguslawska-Was@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny
Bogusławska-Wąs Elżbieta (Elzbieta.Boguslawska-Was@zut.edu.pl), Sawicki Wojciech
(Wojciech.Sawicki@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Podstawowa wiedza z zakresu biochemii, chemii i fizjologii

Cele modułu/przedmiotu

C-1 Zapoznanie studenta z zagadnieniami, stosowanymi technikami oraz zastosowaniem technik biotechnologicznych w różnych
gałeziach przemysłu i życia człowieka

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-L-1 Immobilazcja drobnoustrojów w procesach biotechnologiczncyh 4

T-L-2 Wykorzystanie produktów metabolizmu wtórnego drobnoustrojów w biotechnologii 4

T-L-3 Aktywność enzymatyczna drobnoustrojów i ich wykorzystanie w  procesach biotechnologiczncyh 4

T-L-4 Kontrola jakości mikrobiologicznej w procesach biotechnologiczncyh 4

T-L-5 Wykorzystanie mikroorgamów w biotechnologii żywności 6

T-L-6 Mikroorganizmy estremofilne jako żródło cennych produktów wykorzystywanych w biotechnologii
zywności 4

T-L-7 Parametryzacja hodowli w procesach biotechnologicznych 4

T-W-1 Biotechnologia - podział, zadania, wykorzystanie 1

T-W-2 Znaczenie biologii molekularnej w biotechnologii żywnosci 4

T-W-3 Bioreaktory, budowa, typy, wykorzystanie 2

T-W-4 Metody oczyszczania biopreparatów 2

T-W-5 Kolekcje komórek prokariotycznych i eukariotycznych 1

T-W-6 Dorbnoustroje środowisk ekstremalnych i ich wykorzystanie w biotechnologii 2

T-W-7 Biodegradacja i bioremediacja 2

T-W-8 Immobilizacja komórek i ich wykorzystanie w biotechnologii 4

T-W-9 Wykorzystanie grzybów jednokomórkowych w biotechnologii 4

T-W-10 Zastosowanie mikrobiologicznych produktów pierwotnego i wtórnego metabolizmu 6

T-W-11 Biotechnologiczne metody analizy żywności 2

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
uczestnictwo w zajęciach 30A-L-1

Praca własna studenta 30A-L-2

Przygotowanie do zaliczenia 15A-L-3

Podsumowanie wyników, przygotowanie sprawozdań 15A-L-4

Biotechnologia ywnoci
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Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin

uczestnictwo w zajęciach 30A-W-1

Przygotowanie do egzaminu 30A-W-2

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Wykład ustny z prezentacjami multimedialnymi

M-2 Dyskusja panelowa

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 ocena podsumowującaP

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

MS_1A_W07 P6S_WG
P6S_WK C-1 S-1

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-4
T-L-5
T-W-1
T-W-3

M-1
M-2

MS_1A_O14-2_W01
Efektem kształcenia jest usyskanie wiedzy dotyczącej podstaw
biotechnologii i jej wykorzystania w róznych dziedzinach życia

T-W-4
T-W-5
T-W-6
T-W-7
T-W-8
T-W-9
T-W-10

Umiejętności

MS_1A_U01
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-1 S-1

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-4
T-L-5
T-W-1
T-W-3

M-1
M-2

MS_1A_O14-2_U01
Efektem kształcenia jest uzyskanie wiedzy i poznania
podstawowych technik stosowanych w biotechnologii

T-W-4
T-W-5
T-W-6
T-W-7
T-W-8
T-W-9
T-W-10

Kompetencje społeczne

MS_1A_K01
P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-1 S-1

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-4
T-L-5
T-W-1
T-W-3

M-1
M-2

MS_1A_O14-2_K01
Efektem kształcenia jest zrozumienie znaczenia biotechnologii
dla człowieka i środowiska

T-W-4
T-W-5
T-W-6
T-W-7
T-W-8
T-W-9
T-W-10

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
MS_1A_O14-2_W01 2,0

3,0 ma podstawową wiedzę na temat podstaw biotechnologii i możliwości jej wykorzystania w rożnych dziedzinach życia

3,5
4,0
4,5
5,0

Umiejętności
MS_1A_O14-2_U01 2,0

3,0 Potrafi w sposób podstawowy poslugiwac się narzedziami i technikami stosowanymi w biotechnologii

3,5
4,0
4,5
5,0

Inne kompetencje społeczne
MS_1A_O14-2_K01 2,0

3,0 Potrafi w podstawowy sposob przedstawić znaczenie biotechnologi dla człowieka i środowiska

3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa
1. Libudziasz Z., Mikrobiologia techniczna, PWN, Warszawa, 2008

2. Bednarski W., Reps A., Biotechnologia żywności, WNT, Warszawa, 2003

3. Ratledge C., Kristiansen B., Podstawy biotechnologii, PWN, Warszawa, 2011
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Literatura podstawowa
4. Buchowicz J, Biotechnologia molekularna, PWN, Warszawa, 2009
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ECTS

Mikrobiologia stosowana

stacjonarna

inżynier

WNOZIR/MS/S1/

3,0

zaliczenie

15

polski

3,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk rolniczych

Dyscypliny naukowe technologia żywności i żywienia (100%)

ogólnoakademickiProfil

Moduł

Analiza i ocena jakości żywnościPrzedmiot

Specjalność

Zakład Towaroznawstwa i Oceny JakościJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

laboratoria 7 30 2,0 0,50 zaliczenieL

wykłady 7 15 1,0 0,50 zaliczenieW

Czerniejewska-Surma Barbara (Barbara.Czerniejewska-Surma@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny
Bienkiewicz Grzegorz (Grzegorz.Bienkiewicz@zut.edu.pl), Czerniejewska-Surma Barbara
(Barbara.Czerniejewska-Surma@zut.edu.pl), Plust Dominika (Dominika.Plust@zut.edu.pl),
Zienkowicz Ludmiła (Ludmila.Zienkowicz@zut.edu.pl)

Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 otrzymanie zaliczenia z chemii i biochemii.

Cele modułu/przedmiotu

C-1
Zapoznanie studenta z metodami analizy i oceny jakości żywności. Student zdobywa praktyczną umiejętność wykonania
oznaczeń podstawowego składu chemicznego żywności i analizy sensorycznej. Zdobywa orientację w metodach analizy
instrumentalnej. Student posiada umiejętność sporządzenia planu badania określonego środka spożywczego i wyboru
systemu zapewnienia jakości

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-L-1 Zajęcia organizacyjne (BHP w laboratorium, obsługa sprzętu laboratoryjnego) 3

T-L-2 Oznaczanie gęstości różnymi metodami 2

T-L-3 Oznaczanie kwasowości i pH 2

T-L-4 Oznaczanie zawartości wody 2

T-L-5 Oznaczanie zawartości białka 2

T-L-6 Oznaczanie zawartości soli 2

T-L-7 Oznaczanie zawartości tłuszczu 2

T-L-8 Oznaczanie utlenienia lipidów 2

T-L-9 Oznaczanie witamin 2

T-L-10 Badanie wraźliwości sensorycznej 2

T-L-11 Analiza sensoryczna wybranego produktu spożywczego 2

T-L-12 Oznaczanie składu kwasów tłuszczowych metodą chromatografii gazowej 4

T-L-13 Zastosowanie analizy instrumentalnej w analizie i ocenie jakosci żywności 3

T-W-1 Metody analizy: sensoryczne, biologiczne, chemiczne, fizyczne 1

T-W-2 Oznaczanie gęstości, kwasowości i zawartości soli 1

T-W-3 Oznaczanie zawartości wody 1

T-W-4 Oznaczanie zawartości popiołu i składników mineralnych 1

T-W-5 Oznaczanie węglowodanów 2

T-W-6 Oznaczanie zawartości i wartości odżywczej białka, składu aminokwasowego, LZA 2

T-W-7 Oznaczanie zawartości i jakości lipidów 3

T-W-8 Oznaczanie zawartości witamin 2

T-W-9 Jakość - koncepcje jakości, systemy zarządzania jakością. 2

Analiza i ocena jakoci ywnoci
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Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin

udział w zajęciach 30A-L-1

Studiowanie literatury naukowej 25A-L-2

Konsultacje 5A-L-3

uczestnictwo w zajęciach 15A-W-1

Konsultacje 5A-W-2

Przygotowanie do egzaminu 10A-W-3

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Wykłady informacyjne z elementami dyskusji dydaktycznej

M-2 Ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 Oceny cząstkowe uzyskane za poszczególne ćwiczenia (odpowiedź pisemna lub ustna)F

S-2 Zaliczenie pisemneP

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

MS_1A_W04
MS_1A_W13

P6S_WG
P6S_WK C-1 S-1

S-2

T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5

M-1
M-2

MS_1A_O15-1_W01
Posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą badań podstawowego
składu żywnosci a w szczególności metod jej analizy i oceny
jakości

T-W-6
T-W-7
T-W-8
T-W-9

Umiejętności

MS_1A_U01
MS_1A_U02

P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-1 S-1

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-4
T-L-5
T-L-6
T-L-7

M-2
MS_1A_O15-1_U01
Posiada umiejętność wyszukiwania różnych metod analizy
żywności. Potrafi uzyskane wyniki opracować i na ich podstawie
wyciągnąc wnioski

T-L-8
T-L-9
T-L-10
T-L-11
T-L-12
T-L-13

MS_1A_U01
MS_1A_U07
MS_1A_U08

P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-1 S-1

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-4
T-L-5
T-L-6
T-L-7

M-2MS_1A_O15-1_U02
Potrafi opracować plan analizy i go zrealizować

T-L-8
T-L-9
T-L-10
T-L-11
T-L-12
T-L-13

Kompetencje społeczne

MS_1A_K02
P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-1 S-1
S-2

T-L-1 M-1
M-2

MS_1A_O15-1_K01
Ma świadomość przestrzegania zasad etyki zawodowej analityka
żywności

T-W-9

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
MS_1A_O15-1_W01 2,0 Student  nie posiada uporządkowanej wiedzy dotyczącej badań podstawowego składu żywnosci a w szczególności metod jej

analizy i oceny jakości

3,0 Student  posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą badań podstawowego składu żywnosci a w szczególności metod jej
analizy i oceny jakości w stopniu dostatecznym

3,5 Student  posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą badań podstawowego składu żywnosci a w szczególności metod jej
analizy i oceny jakości w stopniu ponad dostatecznym

4,0 Student  posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą badań podstawowego składu żywnosci a w szczególności metod jej
analizy i oceny jakości w stopniu dobrym

4,5 Student  posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą badań podstawowego składu żywnosci a w szczególności metod jej
analizy i oceny jakości w stopniu ponad dobrym

5,0 Student  posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą badań podstawowego składu żywnosci a w szczególności metod jej
analizy i oceny jakości w stopniu bardzo dobrym

Umiejętności
MS_1A_O15-1_U01 2,0 Student nie posiada umiejętność wyszukiwania różnych metod analizy żywności. Nie potrafi uzyskanych wyników opracować

i na ich podstawie wyciągnąc wnioski

3,0 Student posiada umiejętność wyszukiwania różnych metod analizy żywności, potrafi uzyskane wyników opracować i na ich
podstawie wyciągnąc wnioski w stopniu dostatecznym

3,5 Student posiada umiejętność wyszukiwania różnych metod analizy żywności, potrafi uzyskane wyników opracować i na ich
podstawie wyciągnąc wnioski w stopniu ponad dostatecznym

4,0 Student posiada umiejętność wyszukiwania różnych metod analizy żywności, potrafi uzyskane wyników opracować i na ich
podstawie wyciągnąc wnioski w stopniu dobrym

4,5 Student posiada umiejętność wyszukiwania różnych metod analizy żywności, potrafi uzyskane wyników opracować i na ich
podstawie wyciągnąc wnioski w stopniu ponad dobrym

5,0 Student posiada umiejętność wyszukiwania różnych metod analizy żywności, potrafi uzyskane wyników opracować i na ich
podstawie wyciągnąc wnioski w stopniu bardzo dobrym
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Umiejętności
MS_1A_O15-1_U02 2,0 Student nie potrafi opracować planu analizy i go zrealizować jej

3,0 Student potrafi opracować plan analizy i go zrealizować ją w stopniu dostatecznym

3,5 Student potrafi opracować plan analizy i go zrealizować ją w stopniu ponad  dostatecznym

4,0 Student potrafi opracować plan analizy i go zrealizować ją w stopniu dobrym

4,5 Student potrafi opracować plan analizy i go zrealizować ją w stopniu ponad dobrym

5,0 Student potrafi opracować plan analizy i go zrealizować ją w stopniu bardzo dobrym

Inne kompetencje społeczne
MS_1A_O15-1_K01 2,0 Student nie ma świadomości przestrzegania zasad etyki zawodowej analityka żywności

3,0 Student ma świadomość przestrzegania zasad etyki zawodowej analityka żywności w stopniu dostatecznym

3,5 Student ma świadomość przestrzegania zasad etyki zawodowej analityka żywności w stopniu ponad  dostateczny

4,0 Student ma świadomość przestrzegania zasad etyki zawodowej analityka żywności w stopniu dobrym

4,5 Student ma świadomość przestrzegania zasad etyki zawodowej analityka żywności w stopniu ponad dobrym

5,0 Student ma świadomość przestrzegania zasad etyki zawodowej analityka żywności w stopniu bardzo dobrym

Literatura podstawowa
1. Fortuna T., Gibiński H., Nowotna A., Ćwiczenia z analizy żywności, skrypt, AR Kraków, Kraków, 2005

2. Krełowska-Kułas M., Badanie jakości produktów spożywczych, PWE, Warszawa, 1993

3. Ładoński W., Gospodarek T., Podstawowe metody analityczne produktów żywnościowych, PWN, Warszawa, 1986

4. Rutkowska U., Wybrane metody badania składu i wartości odżywczej żywności, PZWL, Warszawa, 1981

5. Szczepaniak W., Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, Warszawa, 1997

6. AOAC Internationa, Official Methods of Analysis of AOAC International, AOAC Internationa, Arlington, 1995

Literatura uzupełniająca
1. Kołakowski E., Protein determination and analysis in food systems. In: Chemical and Functional Properties of Food proteins,
Technomic Publ.Co, Rowayton, 2001
2. Kołożyn -Krajewska D., Sikora T., Koncepcja i system zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego, SIT-Spoż, Warszawa, 1999

3. Sikorski Z.E, Kołakowska A.(Eds), Chemical and Functional Properties of Food Lipids, CRC, Boca Raton, 2002
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ECTS

Mikrobiologia stosowana

stacjonarna

inżynier

WNOZIR/MS/S1/

3,0

zaliczenie

15

polski

3,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk rolniczych

Dyscypliny naukowe technologia żywności i żywienia (100%)

ogólnoakademickiProfil

Moduł
Wdrażanie systemów zarządzania w przetwórstwie
żywnościPrzedmiot

Specjalność

Zakład Towaroznawstwa i Oceny JakościJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

laboratoria 7 30 2,0 0,50 zaliczenieL

wykłady 7 15 1,0 0,50 zaliczenieW

Czerniejewska-Surma Barbara (Barbara.Czerniejewska-Surma@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny
Bienkiewicz Grzegorz (Grzegorz.Bienkiewicz@zut.edu.pl), Plust Dominika
(Dominika.Plust@zut.edu.pl), Zienkowicz Ludmiła (Ludmila.Zienkowicz@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne

W-1 Wiedza z zakresu: podstaw zarządzania oraz zagrożeń biologicznych, fizycznych i chemicznych dla bezpieczeństwa środków
spożywczych podczas pozyskiwania i przetwarzania żywności.

Cele modułu/przedmiotu

C-1
Zapoznanie studentów z wymaganiami, metodologią wdrażania i funkcjonowania systemów zarządzania jakością w
przetwórstwie żywności, w tym z metodami, technikami i narzędziami stosowanymi podczas wdrażania, funkcjonowania i
doskonalenia systemu.

C-2
Nabycie przez studentów umiejętności doboru i wykorzystania metod, technik i narzędzi przydatnych podczas wdrażania
systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w zakładach przetwórstwa spożywczego oraz wspomagających
funkcjonowanie i doskonalenie systemu.

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-L-1 Ćwiczenia organizacyjne. Wprowadzenie do przedmiotu. 2

T-L-2 Aktualne wymagania w zakresie systemów zapewnienia jakości żywności 4

T-L-3 Narzędzia technologiczne wspierające projektowanie procesu (FMEA, metoda Taguchiego itp.) 4

T-L-4 Metody i techniki stosowane w kontroli jakości żywności 2

T-L-5 Wdrażanie obligatoryjnych systemów zapewnienia bezpieczeństwa żywności na przykładzie standardu
GHP/GMP i systemu HACCP - elementy. 8

T-L-6 Audit na podstawie ISO 22000 - elementy. 4

T-L-7 Narzędzia doskonalenia jakości (karty kontrolne, diagram przyczynowo-skutkowy, diagram Pareto) 4

T-L-8 Kolokwium zaliczeniowe 2

T-W-1 Zarządzanie jakością w przetwórstwie żywności– wprowadzenie 2

T-W-2 Funkcje zarzadzania  - podejmowanie decyzji, struktury organizacyjne, projektowanie funkcjonowania
przedsiębiorstwa 4

T-W-3 Projektowanie jakości – metody, techniki, narzędzia 2

T-W-4 Zapewnienie jakości – metody, techniki, narzędzia 2

T-W-5 Kontrola jakości – metody, techniki, narzędzia 2

T-W-6 Doskonalenie jakości 2

T-W-7 Zaliczenie 1

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
uczestnictwo w zajęciach 30A-L-1

Bieżące przygotowanie do zajęc 20A-L-2

Przygotowanie do zaliczenia 10A-L-3

Wdraanie system�w zarzdzania w przetw�rstwie ywnoci
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Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin

Uczestnictwo w zajęciach 15A-W-1

Przygotowanie do zaliczenia 15A-W-2

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Wykłady informacyjne

M-2 Ćwiczenia laboratoryjne realizowane samodzielnie i w zespołach

M-3 Metody przypadków, dyskusja dydaktyczna– zależne od rodzaju ćwiczenia

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 test zaliczeniowy z materiału opanowanego podczas ćwiczeń laboratoryjnychP

S-2 zaliczenie pisemne z treści wykładówP

S-3 odpowiedź pisemna/ustna podczas zajęć laboratoryjnychP

S-4 aktywność na ćwiczeniachP

S-5 sprawozdanie z wykonanego ćwiczeniaP

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

MS_1A_W02
MS_1A_W05

P6S_WG
P6S_WK P6S_WK C-1

S-1
S-2
S-3

T-W-1
T-W-2
T-W-3 M-1

MS_1A_O15-2_W01
Student zna systemy zapewniania jakości żywności, metodologię
ich wdrażania i funkcjonowania oraz narzędzia techniki i metody
przydatne przy wdrażaniu systemów zarządzania jakością i
bezpieczeństwem żywności.

T-W-4
T-W-5
T-W-6

Umiejętności

MS_1A_U10
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-2
S-1
S-3
S-4
S-5

T-L-2
T-L-3
T-L-4

M-2
M-3

MS_1A_O15-2_U01
Student nabywa umiejętność zastosowania narzędzi, metod i
technik przydatnych do wdrożenia i certyfikacji systemów
jakości w zakładach przetwórstwa spożywczego.

T-L-5
T-L-6
T-L-7

Kompetencje społeczne

MS_1A_K01
P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-1
C-2 S-3

T-L-2
T-L-5

M-2

MS_1A_O15-2_K01
Student ma świadomość znaczenia wdrażania i funkcjonowania
systemów zarzadzania jakością i bezpieczeństwem żywności dla
przedsiębiorstwa i dla społeczeństwa. Rozumie potrzebę
dalszego dokształcania się w tym zakresie.

T-W-1

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
MS_1A_O15-2_W01 2,0

3,0 Student zna podstawowe elementy wdrażania systemów zarządzania jakoscią i bezpieczeństwem żywności. Potrafi wymienić
narzędzia, techniki i metody przydatne przy wdrażaniu systemów.

3,5
4,0
4,5
5,0

Umiejętności
MS_1A_O15-2_U01 2,0

3,0 Potrafi zastosować niektóre narzędzia, metody i techniki zarządzania jakością przy niewielkiej pomocy prowadzącego zajęcia.

3,5
4,0
4,5
5,0

Inne kompetencje społeczne
MS_1A_O15-2_K01 2,0

3,0 Ma świadomość znaczenia wdrażania i utrzymywania systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności dla
społeczeństwa.

3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa
1. Luning P.A., Marcelis W.J., Jongen W.M.F, Zarządzanie jakością żywności. Ujęcie technologiczno-menedżerskie, WNT, 2004
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Literatura podstawowa
2. Wiśniewska M., Malinowska E., Zarządzanie jakością żywności. Systemy, koncepcje, instrumenty, Difin, 2011

3. Dzwolak W., Ziajka S., Kroll J., Dobra Praktyka Produkcyjna GMP w produkcji żywności, Studio 108, Olsztyn, 1999

4. Dzwolak W., Ziajka S., Dokumentowanie systemu HACCP w przemyśle spożywczym, Studio 108, Olsztyn, 2000

5. Kubera H., Zachowanie Jakości Produktu, AE w Poznaniu, 2002

6. Zalewski R. I., Zarządzanie Jakością w Produkcji Żywności, AE w Poznaniu, 2002

7. Ziajka S., Dzwolak W., Praktyczny audit systemu HACCP, Studio 108, Olsztyn, 2002

Literatura uzupełniająca
1. Zgodne z tematyką artykuły w czasopismach krajowych i zagranicznych, 2011
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ECTS

Mikrobiologia stosowana

stacjonarna

inżynier

WNOZIR/MS/S1/

2,0

zaliczenie

16

polski

2,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk rolniczych

Dyscypliny naukowe technologia żywności i żywienia (100%)

ogólnoakademickiProfil

Moduł

Organizacja pracy w laboratoriach diagnostycznychPrzedmiot

Specjalność

Zakład Mikrobiologii i Biotechnologii StosowanejJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

ćwiczenia audytoryjne 3 15 2,0 1,00 zaliczenieA

Bogusławska-Wąs Elżbieta (Elzbieta.Boguslawska-Was@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Sawicki Wojciech (Wojciech.Sawicki@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Znajomość podstaw mokrobiologii

W-2 zaliczony przedmiot "techniki mikroiologiczne"

Cele modułu/przedmiotu

C-1 Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów  z prawidłową budową, wyposażeniem i organizacją pracy w różnego typu
laboratoriach diagnostycznych

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-A-1 Podział i charakterystyka laboratoriów diagnostycznych 3

T-A-2 Budowa i wyposażenie laboratoriów diagnostycznych 3

T-A-3 Bezpieczeństwo i higiena pracy w laboratoriach diagnostycznych 3

T-A-4 Krążenie i procedury zachowawcze z odczynnikami i próbkami badanymi 2

T-A-5 Postępowanie z odpadami w laboratoriach diagnostycznych 2

T-A-6 Walidacja wyników i audyty laboratoriów 2

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
uczestnictwo w zajęciach 15A-A-1

przygotowanie projektu 30A-A-2

przygotowanie się do zaliczenia 15A-A-3

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 wykład informacyjny

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 ocena aktywności w trakcie zajęćF

S-2 przygotowanie projektu na podstawie zdobytych wiadomosciP

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

MS_1A_W12 P6S_WG
P6S_WK C-1 S-2

T-A-1
T-A-2
T-A-3

M-1
MS_1A_O16-1_W01
Student ma wiedzę dotyczącą budowy, wyposażenia i
organizacji pracy w laboratoriach

T-A-4
T-A-5
T-A-6

Umiejętności

Organizacja pracy w laboratoriach diagnostycznych
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MS_1A_U07
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-1 S-1
S-2

T-A-1
T-A-2
T-A-3 M-1

MS_1A_O16-1_U01
Student ma umiejętność prawidłowego zorganizowania pracy w
laboratorium

T-A-4
T-A-5
T-A-6

Kompetencje społeczne

MS_1A_K03
P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-1 S-1
T-A-1
T-A-2
T-A-3

M-1
MS_1A_O16-1_K01
Nabyta wiedza pozwoli na kreatywne  wprowadzanie zmian w
otaczającym go środowisku pracy

T-A-4
T-A-5
T-A-6

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
MS_1A_O16-1_W01 2,0

3,0 student ma podstawową wiedzę na temat budowy, wyposazenia i organizacji pracy w laboratoriach

3,5
4,0
4,5
5,0

Umiejętności
MS_1A_O16-1_U01 2,0

3,0 potrafi w podstawowy sposob zoorganizować pracę w laboratorium

3,5
4,0
4,5
5,0

Inne kompetencje społeczne
MS_1A_O16-1_K01 2,0

3,0 ma podstawowa swiadomośc swoich umiejetnosci i wiedzy dotyczacej funkcjonowania i pracy laboratorium

3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa
1. vOrganizacja i zasady pracy w laboratorium chemicznym Do ... chemia-pwsz.sanok.pl/cwiczenia_ogolna/cwiczenia%201.pdf,
Organizacja i zasady pracy w laboratorium chemicznym Do ... chemia-pwsz.sanok.pl/cwiczenia_ogolna/cwiczenia%201.pdf, 2011
2. www.adm.uz.zgora.pl/docs/bhp/instrukcja_labchem.doc, www.adm.uz.zgora.pl/docs/bhp/instrukcja_labchem.doc, 2011

3. www.nettax.pl/dzienniki/dumz/1999/1/poz.3.htm, www.nettax.pl/dzienniki/dumz/1999/1/poz.3.htm, 2011



[ logo uczelni ]

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

ECTS

Mikrobiologia stosowana

stacjonarna

inżynier

WNOZIR/MS/S1/

2,0

zaliczenie

16

polski

2,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk rolniczych

Dyscypliny naukowe technologia żywności i żywienia (100%)

ogólnoakademickiProfil

Moduł

Systemy zarządzania i normalizacji w badaniachPrzedmiot

Specjalność

Zakład Mikrobiologii i Biotechnologii StosowanejJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

ćwiczenia audytoryjne 3 15 2,0 1,00 zaliczenieA

Bogusławska-Wąs Elżbieta (Elzbieta.Boguslawska-Was@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Sawicki Wojciech (Wojciech.Sawicki@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Elementy prawa w pracy laboratoryjnej

Cele modułu/przedmiotu

C-1 Student powinien zapoznać się z podstawowymi zasadami procedurami  dotyczącymi zarówno aspektu teoretycznego ja i
praktycznego procesu wzrażania procedur akredytacji i certyfikacji laboratorium

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-A-1 Akredytacja wg. normy ISO/IEC 17000:2006 2

T-A-2 W jaki sposób określić zakres akredytacji w laboratorium? 1

T-A-3 Podział pomiędzy laboratoria wzorcujące, a laboratoria badawcze zgodnie z normą ISO/IEC 17025:2005 2

T-A-4 Akredytacja laboratoriów badawczych. Wymagania szczegółowe 1

T-A-5 Certyfikat ISO 9001 2

T-A-6 Normy serii ISO 9000 2

T-A-7 Rodzaje i charakterystyka dokumentów Systemów Zarządzania Jakością 2

T-A-8 Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością 2

T-A-9 Jednostki akredytujace i certyfikujace 1

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
Uczestnictwo w zajęciach 15A-A-1

Przygototowanie projektu 43A-A-2

Zaliczenie zajęć audytoryjnych 2A-A-3

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Zajęcia audytoryjne

M-2 Wykład multimedialny

M-3 Dyskusje panelowe

M-4 Praca nad projektem

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)

S-1 Ocena ogólna składa się z ocen cząstkowych: ocena projektu i ocena udzielanych odpowiedzi na pytania
problemowe zadawane w trakcie pracy nad omawianymi zagadnieniamiP

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

Systemy zarzdzania i normalizacji w badaniach
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MS_1A_W12 P6S_WG
P6S_WK C-1 S-1

T-A-1
T-A-2
T-A-3
T-A-4
T-A-5

M-1
M-2
M-3
M-4

MS_1A_O16-2_W01
Student powinien definiować, nazywać, objaśniać, całokształt
zagadnień związanych z akredytacj i certyfiakcją laboratoriów.

T-A-6
T-A-7
T-A-8
T-A-9

Umiejętności

MS_1A_U07
MS_1A_U10

P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-1 S-1
T-A-2
T-A-4
T-A-5

M-1
M-2
M-3
M-4

MS_1A_O16-2_U01
Student nabywa miejętności w zakresie posługiwania się
zasadami obowiązującymi w przepisach prawa dotyczącymi
akredytacji i certyfikacji laboratoriów

T-A-6
T-A-8

Kompetencje społeczne

MS_1A_K03
MS_1A_K04

P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-1 S-1

T-A-4

M-3

MS_1A_O16-2_K01
Student nabędzie następujące postawy:
- aktywna postawa podczas przygotowania i wdrażania
akredytacji,
- chętny do wspólpracy z Pełnomocnikiem ds SZJ,
- postępowania zasadami etyki.

T-A-8

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
MS_1A_O16-2_W01 2,0 Student nie potrafi w najprostszy sposób zaprezentować omawianych na zajęciach zagadnień i problemów

3,0 Student prezentuje omawiane treści programowe bez umiejętności ich efektywnej analizy

3,5 Student prezentuje omawiane treści programowe z umiejętnością ich efektywnej analizy

4,0 Student nie tylko efektywnie prezentuje zdobytą wiedzę, ale również dokonuje analizę. Potrafi również prowadzić dyskusję o
poznanych zagadnieniach.

4,5 Student wykazuje  dobre umiejętności  indywidualnego rozwiązywania zadań problemowych i podstawowe umiejętności
pracy w zespole

5,0
Student wykazuje bardzo dobre umiejętności indywidualnego rozwiązywania zadań problemowych, jak również przejawia
bardzo dobre umiejętności pracy w zespołach, w tym kierowania zespołem. Potrafi zaplanować, przygotować i omówić
projekt akredytacji i certyfikacji wybranego laboratorium.

Umiejętności
MS_1A_O16-2_U01 2,0 Student nie potrafi w najprostszy sposób przedstawić omawianych na zajęciach zagadnień i problemów

3,0 Student prezentuje omawiane treści programowe bez umiejętności ich efektywnej analizy

3,5 Student prezentuje omawiane treści programowe z umiejętnością ich efektywnej analizy

4,0 Student nie tylko efektywnie prezentuje zdobyte umiejętnosci, ale również dokonuje ich analizy. Potrafi również prowadzić
dyskusję o poznanych zagadnieniach.

4,5 Student wykazuje  dobre umiejętności  indywidualnego rozwiązywania zadań problemowych i podstawowe umiejętności
pracy w zespole

5,0
Student wykazuje bardzo dobre umiejętności indywidualnego rozwiązywania zadań problemowych, jak również przejawia
bardzo dobre umiejętności pracy w zespołach, w tym kierowania zespołem. Potrafi zaplanować, przygotować i omówić
projekt akredytacji i certyfikacji wybranego laboratorium.

Inne kompetencje społeczne
MS_1A_O16-2_K01 2,0 Student nie potrafi w najprostszy sposób zaprezentować omawianych na zajęciach zagadnień i problemów. Nie wykazuje

aktywnosci na zajeciach.
3,0 Student prezentuje omawiane treści programowe bez umiejętności ich efektywnej analizy

3,5 Student prezentuje omawiane treści programowe z umiejętnością ich efektywnej analizy

4,0 Student nie tylko efektywnie prezentuje zdobytą wiedzę, ale również dokonuje analizę. Potrafi również prowadzić dyskusję o
poznanych zagadnieniach.

4,5 Student wykazuje  dobre umiejętności  indywidualnego rozwiązywania zadań problemowych i podstawowe umiejętności
pracy w zespole

5,0
Student wykazuje bardzo dobre umiejętności indywidualnego rozwiązywania zadań problemowych, jak również przejawia
bardzo dobre umiejętności pracy w zespołach, w tym kierowania zespołem. Potrafi zaplanować, przygotować i omówić
projekt akredytacji i certyfikacji wybranego laboratorium.

Literatura uzupełniająca
1. Rajmund Michalski , Joanna Mytych, Przewodnik po akredytacji laboratoriów badawczych wg normy PN-EN ISO/IEC 17025,
Wydawnictwo Elamed, Katowice, 2011, 1, ISBN: 9788361190240
2. "ABC Jakości", Kwartalnik Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A., Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, Warszawa
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ECTS

Mikrobiologia stosowana

stacjonarna

inżynier

WNOZIR/MS/S1/

3,0

zaliczenie

17

polski

3,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk rolniczych

Dyscypliny naukowe technologia żywności i żywienia (100%)

ogólnoakademickiProfil

Moduł
Podstawy inżynierii biotechnologicznej,
oprzyrządowanie technologicznePrzedmiot

Specjalność
Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów
OpakowaniowychJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

laboratoria 6 15 2,0 0,50 zaliczenieL

wykłady 6 15 1,0 0,50 zaliczenieW

Bartkowiak Artur (Artur-Bartkowiak@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny
Mizielińska Małgorzata (Malgorzata.Mizielinska@zut.edu.pl), Romanowska-Osuch Agnieszka
(Agnieszka.Romanowska-Osuch@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Znajomośc podstaw matematyki, fizyki, chemii, biotechnologii, mikrobiologii

Cele modułu/przedmiotu

C-1
Przekazanie wiedzy w zakresie przemysłowej realizacji procesów z udziałem mikroorganizmów, zapoznanie się z
podstawami doboru elementów i projektowania linii biotechnologicznych w oparciu o umiejętny dobór procesów i operacji
jednostkowych niezbędnych do realizacji wybranych technologii, przekazanie wiedzy związanej z przewidywaniem
ilościowym

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-L-1 Omówienie zasad BHP, bilans elementarny wzrostu drobnoustrojów 2

T-L-2 Bilans cieplny wzrostu drobnoustrojów 1

T-L-3 Metody wyjaławiania surowców wykorzystywanych w procesach biotechnologicznych - porównanie
parametrów surowca po wyjałowieniu, obserwacja mikroskopowa 2

T-L-4 Metody rozdrabniania surowców wykorzystywanych w procesach biotechnologicznych (cięcie
homogenizacja, homogenizacja ultradźwiękowa) 2

T-L-5 Hodowla ciągła mikroorganizmów w kierunku otrzymania wskazanego produktu 2

T-L-6 Hodowla okresowa mikroorganizmów w kierunku otrzymania wskazanego produktu 2

T-L-7 Oczyszczanie produktu po procesie biotechnologicznym 2

T-L-8 kolokwium 2

T-W-1 Podstawowe definicje dotyczace oprzyrządowania i urządzeń pomocniczych do procesów
biotechnologicznych 2

T-W-2 Ogólne zasady i specyficznośc procesów biotechnologicznych. Procesy i operacje jednostkowe w
biotechnologii 2

T-W-3 Podstawy bilansowania wzrostu drobnoustrojów. Rodzaje bioreaktorów w ujęciu projektowania linii
biotechnologicznych 2

T-W-4 Bioreaktory specjalne (kolumnowe do procesów z biokatalizatorami unieruchomionymi i inne) 2

T-W-5 Wydzielanie, oczyszczanie i utrwalanie bioproduktów 2

T-W-6 Powiększanie skali produkcji 2

T-W-7 Przykłady projektowania i praktycznego wykorzystania linii biotechnologicznych do otrzymywania
określanych substancji w przemyśle rolno - spożywczym i farmacji 1

T-W-8 Wstęp do projektowania procesów przemysłowych, metody stosowane do przygotowania studiów
wykonalności i projektowania instalacji szacowania kosztów. 1

T-W-9 zaliczenie 1

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
uczestnictwo w zajęciach 15A-L-1

Podstawy inynierii biotechnologicznej, oprzyrzdowanie technologiczne
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Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin

wykonanie sprawozdania z uzyskanych wyników 15A-L-2

opracowanie zagadnień omawianych na zajęciach 15A-L-3

samodzielny projekt 15A-L-4

uczestnictwo w zajęciach 15A-W-1

opanowanie prezentowanego na wykładach materiału 15A-W-2

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Wykład informacyjny

M-2 ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 kolokwium/1 semestrF

S-2 zaliczenie pisemneP

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

MS_1A_W03
MS_1A_W07
MS_1A_W10

P6S_WG
P6S_WK P6S_WG C-1 S-2

T-L-1
T-L-3
T-L-4
T-L-5
T-L-6
T-L-7
T-L-8
T-W-1

M-1

MS_1A_O17-1_W15
Ma wiedzę z zakresu: podstawowych definicji dotyczacych
oprzyrządowania i urządzeń pomocniczych do procesów
biotechnologicznych, Ogólnych zasad i specyficzności procesów
biotechnologicznych. Procesów i operacji jednostkowych w
biotechnologii,Podstawy bilansowania wzrostu drobnoustrojów.
Rodzajów bioreaktorów w ujęciu projektowania linii
biotechnologicznych,Zna podstawy projektowania i
praktycznego wykorzystania linii biotechnologicznych do
otrzymywania określanych substancji w przemyśle rolno -
spożywczym i farmacji,zna Bioreaktory specjalne (kolumnowe
do procesów z biokatalizatorami unieruchomionymi i inne)

T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5
T-W-6
T-W-7
T-W-8

Umiejętności

MS_1A_U02
MS_1A_U04

P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-1 S-1

T-L-1
T-L-3
T-L-4
T-L-5
T-L-6
T-L-7
T-L-8
T-W-1

M-2

MS_1A_O17-1_U06
Zna metody wyjaławiania surowców wykorzystywanych w
procesach biotechnologicznych - potrafi porównać parametry
surowca po wyjałowieniu, zna metody mikroskopowe, potrafi
potrafi prowadzić okresową i ciągłą hodowlę immobilizowanych
mikroorganizmów w kierunku uzyskania maksymalnej
wydajności procesu

T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5
T-W-6
T-W-7
T-W-8

MS_1A_U06
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-1 S-1

T-L-1
T-L-3
T-L-4
T-L-5
T-L-6
T-L-7
T-L-8
T-W-1

M-2
MS_1A_O17-1_U10
posiada umiejętnosc obliczania bilansów elementarnych i
cieplnych wzrostu drobnoustrojów, oblicza wydajność reakcji po
przeprowadzonym procesie

T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5
T-W-6
T-W-7
T-W-8

Kompetencje społeczne

MS_1A_K01
MS_1A_K02

P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-1 S-1
S-2

T-L-1
T-L-3
T-L-4
T-L-5
T-L-6
T-L-7
T-L-8
T-W-1

M-1
M-2

MS_1A_O17-1_K01
Ma świadomość ważności zachowań w sposób profesjonalny,
przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania
różnorodności poglądów i kultur.
Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz
gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i
ponoszeniu odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie,
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się

T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5
T-W-6
T-W-7
T-W-8

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
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Wiedza
MS_1A_O17-1_W15 2,0 Student nie potrafi  wykorzystać prezentowanego podczas wykładów materiału teoretycznego, nie zna jego podstaw, nie

potrafi porównywać zagadnień w nim zawartych.

3,0 Student potrafi  wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim
zawarte, a także identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu.

3,5
Student potrafi efektywnie wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać
zagadnienia w nim zawarte, ich wpływ na realizowany przedmiot,a także samodzielnie identyfikować pojęcia potrzebne do
rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru

4,0
Student potrafi efektywnie wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać
zagadnienia w nim zawarte, ich wpływ na realizowany przedmiot, a także samodzielnie identyfikować pojęcia potrzebne do
rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru.  Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w
laboratorium

4,5
Student potrafi analizować ze zrozumieniem i efektywnie wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał
teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim zawarte, ich wpływ na realizowany przedmiot, a także samodzielnie
identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru.  Potrafi
wykorzystać zdobytą wiedzę w laboratorium

5,0
Student potrafi analizować ze zrozumieniem i efektywnie wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał
teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim zawarte, ich wpływ na realizowany przedmiot, a także samodzielnie
identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru. Potrafi
dyskutować o prezentowanych zagadnieniach. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w laboratorium

Umiejętności
MS_1A_O17-1_U06 2,0 Student nie potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdania, w którym zapisane zostaną

wyniki z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń)

3,0 Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym potrafi zapisać wyniki z
przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń)

3,5
Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym będzie prezentować
wyniki z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń), a z doświadczeń potrafi wyciągnąć
wnioski

4,0
Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym będzie efektywnie
prezentować wyniki z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń), a z doświadczeń potrafi
wyciągnąć wnioski

4,5
Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym zawarte zostaną wnioski,
ponadto student będzie efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o  wynikach z przeprowadzonych doświadczeń
(opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń).

5,0
Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym zawarte zostaną wnioski,
ponadto student będzie efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o  wynikach z przeprowadzonych doświadczeń
(opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń), a także potrafi zapisać reakcje do przeprowadzonych ćwiczeń.

MS_1A_O17-1_U10 2,0 Student nie potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdania, w którym zapisane zostaną
wyniki z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń)

3,0 Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym potrafi zapisać wyniki z
przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń)

3,5
Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym będzie prezentować
wyniki z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń), a z doświadczeń potrafi wyciągnąć
wnioski

4,0
Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym będzie efektywnie
prezentować wyniki z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń), a z doświadczeń potrafi
wyciągnąć wnioski

4,5
Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym zawarte zostaną wnioski,
ponadto student będzie efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o  wynikach z przeprowadzonych doświadczeń
(opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń).

5,0
Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym zawarte zostaną wnioski,
ponadto student będzie efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o  wynikach z przeprowadzonych doświadczeń
(opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń), a także potrafi zapisać reakcje do przeprowadzonych ćwiczeń.

Inne kompetencje społeczne
MS_1A_O17-1_K01 2,0 student nie potrafi samodzielnie  przeprowadzać doświadczenia w laboratorium,nie potrafi współpracować w grupie

3,0 student potrafi samodzielnie  przeprowadzać doświadczenia w laboratorium, potrafi współpracować w grupie

3,5 student potrafi samodzielnie  przeprowadzać doświadczenia w laboratorium (z niewielką pomocą potrafi dobrać odpowiednie
doświadczenie do do konkretnej grupy związków), potrafi współpracować w grupie

4,0 student potrafi samodzielnie  przeprowadzać doświadczenia w laboratorium (potrafi dobrać odpowiednie doświadczenie do
do konkretnej grupy związków), potrafi współpracować w grupie

4,5 student potrafi samodzielnie  przeprowadzać doświadczenia w laboratorium (potrafi dobrać odpowiednie doświadczenie do
do konkretnej grupy związków), potrafi współpracować w grupie, potrafi kreatywnie organizować swoją pracę

5,0 student potrafi samodzielnie  przeprowadzać doświadczenia w laboratorium (potrafi dobrać odpowiednie doświadczenie do
do konkretnej grupy związków), potrafi współpracować w grupie, potrafi kreatywnie organizować pracę w grupie

Literatura podstawowa
1. Bednarski W., Fiedurk J.,, Podstawy Biotechnologii przemysłowej, WNT, Warszawa, 2007

2. Kayser O., Podstawy Biotechnologii farmaceutycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków, 2006

3. Fiedurk J., Podstawy wybranych procesów biotechnologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marie-Curie-Skłodowskie, Lublin, 2004

4. Wiley J., Biotechnology for engineers, 1988
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Dziedziny nauki dziedzina nauk rolniczych

Dyscypliny naukowe technologia żywności i żywienia (100%)

ogólnoakademickiProfil

Moduł

BioimmobilizacjaPrzedmiot

Specjalność
Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów
OpakowaniowychJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

laboratoria 6 15 2,0 0,50 zaliczenieL

wykłady 6 15 1,0 0,50 zaliczenieW

Bartkowiak Artur (Artur-Bartkowiak@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny
Mizielińska Małgorzata (Malgorzata.Mizielinska@zut.edu.pl), Romanowska-Osuch Agnieszka
(Agnieszka.Romanowska-Osuch@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 wiedza podstawowa z zakresu chemii, biochemii, fizyki, mikrobiologii i biotechnologii ogólnej

Cele modułu/przedmiotu

C-1
Zapoznanie z procesem unieruchomiania mikroorganizmów, immobilizacji enzymów, przedstawienie możliwości zwiększenia
efektywności procesów zachodzących w bioreaktorach, uświadomienie możliwości wielekrotnego zastosowania hodowli
immobilizowanych mikroorganizmów w bioreaktorach, uświadomienie konieczności ochrony komórek przed zmianamii
warunków procesu

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-L-1 Omówienie zasad BHP, Metody immobilizacji z wykorzystaniem substancji hydrożelowych (ekstruzja) 2

T-L-2 Badanie stabilności mikrokapsułek przechowywanych w różnych warunkach, badanie przeżywalności
mikroorganizmów 2

T-L-3 Mikrokapsułkowanie enzymów 4

T-L-4 Badanie adhezji mikroorganizmów na nośnikach stałych 2

T-L-5 Mikrokapsułkowanie mikroorganizmów za pomocą ekstruzji i koekstruzji 2

T-L-6 Porównanie wydajności procesu fermentacji hodowli wolnej oraz immobilizowanej 2

T-L-7 kolokwium 1

T-W-1 Podstawowe pojęcia i definicje dotyczące bioimmobilizacji 2

T-W-2 Substancje i materiały do immobilizacji - podział oraz ich dobór w zależności od techniki oraz rodzaju
immobilizowanych mikroorganizmów 2

T-W-3 Najważniejsze metody immobilizacji 3

T-W-4 Przegląd najważniejszych technik bioimmobilizacji - zalety i ograniczenia 2

T-W-5 Techniki i metody charakteryzacji nośnikków mikroorganizmów 2

T-W-6 Najważniejsze kierunki i zastosowanie immobilizowanych mikroorganizmów 2

T-W-7 Wykorzystanie bioimmobilizacji w technologii żywności i biotechnologii 1

T-W-8 zaliczenie 1

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
uczestnictwo w zajęciach - wykonywanie doświadczeń 15A-L-1

opracowanie wyników z przeprowadzonych doświadczeń 15A-L-2

wykonanie sprawozdań z uzyskanych wyników 15A-L-3

przygotowanie do kolokwium 15A-L-4

uczestnictwo w zajęciach 15A-W-1

Bioimmobilizacja
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Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin

aktywność na wykładach 15A-W-2

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 wykład informacyjny

M-2 zajęcia laboratoryjne

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 kolokwium/1 na semstrF

S-2 zaliczenie pisemneP

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

MS_1A_W07
MS_1A_W14

P6S_WG
P6S_WK C-1 S-2

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-4
T-L-5
T-L-6
T-L-7

M-1

MS_1A_O17-2_W01
Ma wiedzę na temat immobilizacji komórek i enzymów na
powierzchni nośnika, wie który nośnik wykazuje toksyczne
działanie w kierunku drobnoustrojów, potrafi dobrać nośnik,
potrafi przewidzieć interakcję międzi nośnikiem a komórką. Ma
wiedzę na temat bioenkapsulacji, powlekania mikrokapsuł,
potrafi wymienić biopolimery wykorzystywane podczas
bioimmobilizacji

T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5
T-W-6
T-W-7

Umiejętności

MS_1A_U04
MS_1A_U06

P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-1 S-1

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-4
T-L-5
T-L-6
T-L-7

M-2

MS_1A_O17-2_U01
Potrafi posługiwać się specjalistyczną terminologią z zakresu
procesów bioimmobilizacji, potrafi dokonać wyboru
mikroorganizmów wykorzystywanych do procesu,  potrafi
dobrać nośnik i określić jego toksyczność/brak toksyczności
względem immobilizowanych komórek potrafi przeprowadzić
proces immobilizacji

T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5
T-W-6
T-W-7

MS_1A_U07
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-1 S-1

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-4
T-L-5
T-L-6
T-L-7

M-2MS_1A_O17-2_U02
potrafi dokonać oceny skuteczności procesu immobilizacji

T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5
T-W-6
T-W-7

Kompetencje społeczne

MS_1A_K01
MS_1A_K02
MS_1A_K04

P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-1 S-1
S-2

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-4
T-L-5
T-L-6
T-L-7

M-1
M-2

MS_1A_O17-2_K01
Ma świadomość ważności zachowań w sposób profesjonalny,
przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania
różnorodności poglądów i kultur.
Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz
gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i
ponoszeniu odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie,
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się

T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5
T-W-6
T-W-7

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
MS_1A_O17-2_W01 2,0 Student nie potrafi  wykorzystać prezentowanego podczas wykładów materiału teoretycznego, nie zna jego podstaw, nie

potrafi porównywać zagadnień w nim zawartych.

3,0 Student potrafi  wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim
zawarte, a także identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu.

3,5
Student potrafi efektywnie wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać
zagadnienia w nim zawarte, ich wpływ na realizowany przedmiot,a także samodzielnie identyfikować pojęcia potrzebne do
rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru.

4,0
Student potrafi efektywnie wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać
zagadnienia w nim zawarte, ich wpływ na realizowany przedmiot, a także samodzielnie identyfikować pojęcia potrzebne do
rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru.  Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w
laboratorium.

4,5
Student potrafi analizować ze zrozumieniem i efektywnie wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał
teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim zawarte, ich wpływ na realizowany przedmiot, a także samodzielnie
identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru.  Potrafi
wykorzystać zdobytą wiedzę w laboratorium.

5,0
Student potrafi analizować ze zrozumieniem i efektywnie wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał
teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim zawarte, ich wpływ na realizowany przedmiot, a także samodzielnie
identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru. Potrafi
dyskutować o prezentowanych zagadnieniach. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w laboratorium.
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Umiejętności
MS_1A_O17-2_U01 2,0 Student nie potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdania, w którym zapisane zostaną

wyniki z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń)

3,0 Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym potrafi zapisać wyniki z
przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń)

3,5
Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym będzie prezentować
wyniki z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń), a z doświadczeń potrafi wyciągnąć
wnioski

4,0
Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym będzie efektywnie
prezentować wyniki z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń), a z doświadczeń potrafi
wyciągnąć wnioski

4,5
Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym zawarte zostaną wnioski,
ponadto student będzie efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o  wynikach z przeprowadzonych doświadczeń
(opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń).

5,0
Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym zawarte zostaną wnioski,
ponadto student będzie efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o  wynikach z przeprowadzonych doświadczeń
(opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń), a także potrafi zapisać reakcje do przeprowadzonych ćwiczeń.

MS_1A_O17-2_U02 2,0 Student nie potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdania, w którym zapisane zostaną
wyniki z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń)

3,0 Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym potrafi zapisać wyniki z
przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń)

3,5
Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym będzie prezentować
wyniki z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń), a z doświadczeń potrafi wyciągnąć
wnioski

4,0
Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym będzie efektywnie
prezentować wyniki z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń), a z doświadczeń potrafi
wyciągnąć wnioski

4,5
Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym zawarte zostaną wnioski,
ponadto student będzie efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o  wynikach z przeprowadzonych doświadczeń
(opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń).

5,0
Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym zawarte zostaną wnioski,
ponadto student będzie efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o  wynikach z przeprowadzonych doświadczeń
(opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń), a także potrafi zapisać reakcje do przeprowadzonych ćwiczeń.

Inne kompetencje społeczne
MS_1A_O17-2_K01 2,0 student nie potrafi samodzielnie  przeprowadzać doświadczenia w laboratorium ,nie potrafi współpracować w grupie

3,0 student potrafi samodzielnie  przeprowadzać doświadczenia w laboratorium , potrafi współpracować w grupie

3,5 student potrafi samodzielnie  przeprowadzać doświadczenia w laboratorium  (z niewielką pomocą potrafi dobrać odpowiednie
doświadczenie do do konkretnej grupy związków), potrafi współpracować w grupie

4,0 student potrafi samodzielnie  przeprowadzać doświadczenia w laboratorium  (potrafi dobrać odpowiednie doświadczenie do
do konkretnej grupy związków), potrafi współpracować w grupie

4,5 student potrafi samodzielnie  przeprowadzać doświadczenia w laboratorium  (potrafi dobrać odpowiednie doświadczenie do
do konkretnej grupy związków), potrafi współpracować w grupie, potrafi kreatywnie organizować swoją pracę

5,0 student potrafi samodzielnie  przeprowadzać doświadczenia w laboratorium  (potrafi dobrać odpowiednie doświadczenie do
do konkretnej grupy związków), potrafi współpracować w grupie, potrafi kreatywnie organizować pracę w grupie

Literatura podstawowa
1. Bonin S., Mikroorganizmy immobilizowane, Agro Przemysł, 2008, 6
2. De Ory I., Cabera G., Ramirez M., Blandino A., Immobilization of cells on polyurethane foam. Methods in Biotechnology: Immobilization
of enzymes and cells, secondo edition edited by Guisan J.M., Humana Press In., Totowa, 2006
3. Guiseley K.B., Chemical and physical properties of algal polysacchsrides used for cell immobilisation., Enzyme and Microbial
Technology, 1989, 11
4. Kanaa K., Kanellakia M., Psarianosa C., Koutinas A., Ethanol production by Sachromyces cerevisiae immobilized on mineral Kissiris,
Journal of Fermentation and Bioengineering, 1989, 68(2)
5. Kattimani L., Amena S., Nadareddy V., Mujugond P., Immobilization of Streptomyces gulbargensis in polyurethane foam: A promissing
technique for L-asparaginase production, Iranian Journal of biotechnology, 2009, 7(4)
6. Klein J., Ziehr H., Immobilization of microbial cells by adsorption, Elseviere: Journal of Biotechnology, 1999
7. Kourkoutas Y., Bekatorou A., Marchant R., Banat I.M. & Kuotinas A.A., Immobilization Technologies and support materials suitable in
alcohol beverages production: a review, Food Microbiology, 2004, 21
8. Olejnik A., Czaczyk K., Zastosowanie komórek immobilizowanych w przemysle spożywczym, Przemysł Spożywczy, 1998, 1/98

9. Skjak-Break G., Geasdalen H., Smidsrod O., Inhomogenous polysaccharide ionic gels, Carbohyd. Polym., 1989, 10

10. Tuszyński T., Immobilizacja drobnoustrojów. Możliwości ich przemysłowego wykorzystania, Laboratorium, 2008, 10/2008

11. Walsh P.K. & Malone D.M., Cell groth in immobilization matrices, Biotechnology Advances, 1995, 13

12. Woodward J., Methods of immobilization of microbial cells, Journal of Microbiological Methods, 1988, 8
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Moduł
Monitoring bezpieczeństwa toksykologicznego
żywnościPrzedmiot

Specjalność

Katedra ToksykologiiJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

laboratoria 7 15 1,0 0,50 zaliczenieL

wykłady 7 15 1,0 0,50 zaliczenieW

Ciemniak Artur (Artur.Ciemniak@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny
Pokorska-Niewiada Kamila (Kamila.Pokorska@zut.edu.pl), Rajkowska-Myśliwiec Monika
(Monika.Rajkowska@zut.edu.pl), Witczak Agata (Agata.Witczak@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Znajomość treści przedmiotów: Toksykologia ogólna, Higiena i toksykologia żywności, Chemia, Biochemia, Technologie

Cele modułu/przedmiotu

C-1 Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie zagadnień związanych z ogólnymi zasadami nadzoru nad
żywnością oraz organizacją monitoringu bezpieczeństwa toksykologicznego w Polsce, UE i na Świecie.

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-L-1 Poznanie metod badawczych stosowanych w monitoringu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności 2

T-L-2 Wykonanie badań zawartości wybranych substancji szkodliwych w wodzie pitnej, surowcach i artykułach
spożywczych według opracowanego na ćwiczeniach modelu monitoringu 11

T-L-3 Oszacowanie wyników badań własnych studentów w aspekcie zagrożenia zdrowia potencjalnego
konsumenta 2

T-W-1 Cele i zadania monitoringu żywności 2

T-W-2 Organizacja monitoringu w UE i Polsce 2

T-W-3 Monitoring jako narzędzie zapewnienia właściwej jakości zdrowotnej żywności. 3

T-W-4 Najczęściej występujące w żywności, monitorowane czynniki zagrażające zdrowiu konsumenta i stan
obecny 8

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
uczestnictwo w zajęciach 15A-L-1

przygotowanie teoretyczne do zajęć 5A-L-2

konsultacje 5A-L-3

przygotowanie pracy kontrolnej 5A-L-4

uczestnictwo w zajęciach 15A-W-1

konsultacje 2A-W-2

Studiowanie literatury naukowej 13A-W-3

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Wykład informacyjny, prezentacja multimedialna

M-2 Ćwiczenia laboratoryjne

M-3 Dyskusja związana z wykładem

M-4 Metoda przypadków

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)

Monitoring bezpieczestwa toksykologicznego ywnoci
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Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 Odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęćF

S-2 Odpowiedź ustna sprawdzająca opanowanie materiałuF

S-3 Zaliczenie końcowe ustne lub pisemneF

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

MS_1A_W01
MS_1A_W04
MS_1A_W05
MS_1A_W11
MS_1A_W12
MS_1A_W13

P6S_WG
P6S_WK C-1

S-1
S-2
S-3

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-W-1 M-1

M-2
M-3
M-4

MS_1A_O18-1_W01
Zna terminologię i zasady zapewnienia bezpieczeństwa
zdrowotnego żywności, jest w stanie zaprojektować monitoring
bezpieczeństwa żywności z zastosowaniem odpowiednich metod
analizy chemicznej i wyniki opisać metodami matematycznymi,
na podstawie zależności ekologicznych oraz znajomości
surowców i procesów zachodzących w trakcie ich przetwarzania
i przechowywania może wskazać toksykologiczne zagrożenia
bezpieczeństwa żywności oraz zaproponować metody ich
ograniczenia

T-W-2
T-W-3
T-W-4

Umiejętności

MS_1A_U01
MS_1A_U02
MS_1A_U07
MS_1A_U08
MS_1A_U09

P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-1
S-1
S-2
S-3

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-W-1

M-1
M-2
M-3
M-4

MS_1A_O18-1_U01
Student w ramach samokształcenia umie wyszukać, zrozumieć i
interpretować informacje związane z monitoringiem
bezpieczeństwa toksykologicznego żywności. Umie planować i
wykonać badania indywidualne i/lub zespołowe w tym zakresie z
zastosowaniem właściwych metod analitycznych, przestrzegając
zasad BHP. Potrafi  zastosować metody matematyczne w
analizie zmian długookresowych i opracować wyniki, a następnie
przedstawić je w formie pisemnej i ustnej w języku polskim i
angielskim posługując się poprawną terminologią. Umie wdrażać
wyniki monitoringu bezpieczeństwa toksykologicznego żywności
do produkcji żywności

T-W-2
T-W-3
T-W-4

Kompetencje społeczne

MS_1A_K01
MS_1A_K02
MS_1A_K03
MS_1A_K04
MS_1A_K05

P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-1
S-1
S-2
S-3

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-W-1

M-1
M-2
M-3
M-4

MS_1A_O18-1_K01
Sudent ma świadomość swojej wiedzy w zakresie monitoringu
bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i rozumie potrzebę
ciągłego samokształcenia, jest swiadomy potrzeby
profesjonalizmu, zachowania zasad etyki, odpowiedzialności za
pracę własną i zespołową, potrafi ocenić stopień ryzyka, przyjąć
rolę lidera i podjąć działania w celu usunięcia zagrożenia
bezpieczeństwa żywności

T-W-2
T-W-3
T-W-4

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
MS_1A_O18-1_W01 2,0 Student nie posiada wiedzy w zakresie organizacji monitoringu bezpieczeństwa toksykologicznego żywności

3,0 Student posiada ograniczoną wiedzę w zakresie monitoringu bezpieczeństwa toksykologicznego żywności

3,5 Student posiada wiedzę w zakresie monitoringu bezpieczeństwa toksykologicznego żywności i potrafi zaprojektować badania
w tym kierunku

4,0 Student posiada wiedzę w zakresie monitoringu bezpieczeństwa toksykologicznego żywności, potrafi zaprojektować badania
w tym kierunku i wskazać odpowiednie metody badawcze

4,5 Student posiada wiedzę w zakresie monitoringu bezpieczeństwa toksykologicznego żywności, potrafi zaprojektować badania
w tym kierunku, wskazać odpowiednie metody badawcze i opisać wyniki metodami analizy matematycznej

5,0
Student posiada wiedzę w zakresie monitoringu bezpieczeństwa toksykologicznego żywności, potrafi zaprojektować badania
w tym kierunku, wskazać odpowiednie metody badawcze, opisać wyniki metodami analizy matematycznej i na podstawie
znajomości surowców, zależności ekologicznych oraz zmian w procesie przetwarzania i przechowywania wskazać sposoby
ograniczenia zagrożenia bezpieczeństwa żywności

Umiejętności
MS_1A_O18-1_U01 2,0 Student nia posiada umiejętności niezbędnych do osiągnięcia zamierzonego efektu kształcenia w zakresie przedmiotu

monitoring bezpieczeństwa toksykologicznego żywności

3,0 Student poprawnie wykorzystuje zaledwie kilka narzędzi niezbędnych do osiągnięcia zamierzonego efektu kształceniaw
zakresie przedmiotu monitoring bezpieczeństwa toksykologicznego żywności

3,5 Student poprawnie wykorzystuje wszystkie narzędzia niezbędne do osiągnięcia zamierzonego efektu kształcenia w zakresie
przedmiotu monitoring bezpieczeństwa toksykologicznego żywności

4,0
Student nie tylko poprawnie wykorzystuje wszystkie narzędzia niezbędne do osiągnięcia zamierzonego efektu kształcenia w
zakresie przedmiotu monitoring bezpieczeństwa toksykologicznego żywności, ale również potrafi w analityczny sposób je
porównać

4,5
Student potrafi wykorzystywać wszystkie narzędzia niezbędne do osiągnięcia zamierzonego efektu kształcenia w zakresie
przedmiotu monitoring bezpieczeństwa toksykologicznego żywności, potrafi porównać ich efektywność oraz przy ich pomocy
identyfikować problemy do rozwiązania

5,0
Student potrafi wykorzystywać wszystkie narzędzia niezbędne do osiągnięcia zamierzonego efektu kształcenia w zakresie
przedmiotu monitoring bezpieczeństwa toksykologicznego żywności, potrafi porównać ich efektywność oraz przy ich pomocy
identyfikować problemy do rozwiązania i zaproponować metody ich rozwiązania z równoczesnym uzasadnieniem ich wyboru
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Inne kompetencje społeczne
MS_1A_O18-1_K01 2,0 Student nie posiada niezbędnych kompetencji i nie umie wykorzystać podstawowych narzędzi niezbędnych w zakresie

monitoringu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności

3,0 Student posiada ograniczone kompetencje, ale  nie umie wykorzystać podstawowych narzędzi niezbędnych w zakresie
monitoringu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności

3,5 Student posiada kompetencje, ale umie wykorzystać zaledwie kilka narzędzi niezbędnych w zakresie monitoringu
bezpieczeństwa zdrowotnego żywności

4,0 Student posiada kompetencje, umie wykorzystać wszystkie narzędzia niezbędne w zakresie monitoringu bezpieczeństwa
zdrowotnego żywności

4,5 Student posiada kompetencje, umie wykorzystać wszystkie narzędzia niezbędne w zakresie monitoringu bezpieczeństwa
zdrowotnego żywności, potrafi porównać ich efektywność

5,0
Student posiada kompetencje, umie wykorzystać wszystkie narzędzia niezbędne w zakresie monitoringu bezpieczeństwa
zdrowotnego żywności, potrafi porównać ich efektywność, zidentyfikować narzędzia niezbędne do rozwiązania problemu i
uzasadnić ich wybór

Literatura podstawowa
1. Seńczuk W. (red.), Toksykologia współczesna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2006

2. Siemiński M., Środowiskowe zagrożenia zdrowia, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2001

3. Szczepaniak W., Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, Warszawa, 2007

Literatura uzupełniająca
1. Czasopisma: Roczniki Państwowego Zakładu Higieny; Bromatologia i Chemia Toksykologiczna; Żywność, Nauka, Technologia, Jakość,
2011
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Moduł

Toksyny roślin i zwierzątPrzedmiot

Specjalność

Katedra ToksykologiiJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

laboratoria 7 15 1,0 0,50 zaliczenieL

wykłady 7 15 1,0 0,50 zaliczenieW

Ciemniak Artur (Artur.Ciemniak@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny
Pokorska-Niewiada Kamila (Kamila.Pokorska@zut.edu.pl), Rajkowska-Myśliwiec Monika
(Monika.Rajkowska@zut.edu.pl), Witczak Agata (Agata.Witczak@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Znajomość treści przedmiotów: Chemia, Biochemia, Biologia, Analiza instrumentalna

Cele modułu/przedmiotu

C-1 Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie zagadnień związanych z występującymi w świecie roślinnym i
zwierzęcym substancjami szkodliwymi i truciznami

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-L-1 Zasady bhp w pracy z substancjami niebezpiecznymi. Metody wykrywania obecności trucizn 1

T-L-2 Metody wykrywania obecności trucizn 4

T-L-3 Metody instrumentalne stosowane w analizie jakościowej i ilościowej trucizn 2

T-L-4 Wykrywanie obecności trucizn. Badania zawartości toksycznych substancji naturalnych w surowcach i
produktach spożywczych 6

T-L-5 Oszacowanie wyników tych badań w aspekcie zagrożenia zdrowia potencjalnego konsumenta 2

T-W-1 Rola toksyn w organizmie roślin i zwierząt 1

T-W-2 Organizmy toksyczne i jadowite 4

T-W-3 Charakterystyka trucizn roślinnych 4

T-W-4 Charakterystyka trucizn zwierzęcych 4

T-W-5 Zagrożenia zdrowia ludzkiego w wyniku kontaktu, ze szczególnym uwzględnieniem drogi pokarmowej i
możliwości przeciwdziałania 2

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
uczestnictwo w zajęciach 15A-L-1

przygotowanie do zajęć 10A-L-2

przygotowanie pracy kontrolnej 5A-L-3

uczestnictwo w zajęciach 15A-W-1

konsultacje 5A-W-2

studiowanie literatury 10A-W-3

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 wykład informacyjny, prezentacja multimedialna

M-2 ćwiczenia laboratoryjne

M-3 dyskusja dydaktyczna związana z wykładem

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)

Toksyny rolin i zwierzt
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Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 odpowiedź ustna sprawdzająca opanowanie materiałuF

S-2 zaliczenie końcowe ustne lub pisemneP

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

MS_1A_W01
MS_1A_W11
MS_1A_W12
MS_1A_W13

P6S_WG
P6S_WK C-1 S-1

S-2

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-4
T-L-5 M-1

M-2
M-3

MS_1A_O18-2_W02
Student zna toksyny roślin i zwierząt oraz innych organizmów,
jest w stanie je scharakteryzować, jest w stanie rozpoznać
rośliny i inne organizmy odpowiedzialne za produkcję toksyn,
zna niezbędne metody analizy jakościowej i ilościowej, ma
wiedzę o wpływie toksyn na organizm człowieka oraz o
możliwościach przeciwdziałania efektom zatrucia, potrafi
objaśnić zależność pomiędzy stanem środowiska, a
pojawienioem się toksyn w organizmach - składnikach diety
człowieka, jest w stanie wybrać i zastosować metody
matematyczne w celu opracowania wyników badań.

T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5

Umiejętności

MS_1A_U01
MS_1A_U02
MS_1A_U07
MS_1A_U08
MS_1A_U09

P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-1 S-1
S-2

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-4
T-L-5

M-1
M-2
M-3

MS_1A_O18-2_U01
Umie wyszukać, wykorzystać i interpretować informacje o
organizmach i ich toksynach stosując metody informatyczne.
Umie pracować samodzielnie i zespołowo, potrafi opracować
harmonogram prac i go realizować stosując odpowiednie
metody badawcze. Potrafi opracować wyniki badań i
przedstawić je w formie ustnej i pisemnej w języku polskim i
angielskim. Zna zasady BHP w pracy z materiałami toksycznymi.

T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5

Kompetencje społeczne

MS_1A_K01
MS_1A_K02
MS_1A_K03
MS_1A_K04
MS_1A_K05

P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-1 S-1
S-2

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-4
T-L-5 M-1

M-2
M-3

MS_1A_O18-2_K01
Jest świadomy swojej wiedzy i umiejętności oraz potrzeby
ciągłego dokształcania się. Ma świadomość znaczenia wiedzy o
toksynach w żywności z punktu widzenia bezpieczeństwa
konsumenta oraz zagrożeń, ryzyka i odpowiedzialności w razie
braku profesjonalizmu i naruszenia zasad etyki zawodowej w
produkcji żywności i żywieniu. Potrafi pracować samodzielnie i w
zespole, określać priorytety, działać w sytuacjach kryzysowych i
przyjąć rolę lidera, rozumie potrzebę popularyzacji wiedzy o
zagrożeniach bezpieczeństwa żywności.

T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
MS_1A_O18-2_W02 2,0 Student nie posiada podstawowej wiedzy

3,0 Student ma podstawową wiedzę

3,5 Student ma wiedzę podstawową, potrafi scharakteryzować niektóre toksyny

4,0 Student posiada szeroką znajomość toksyn roślinnych i zwierzęcych, potrafi je scharakteryzować

4,5 Student posiada szeroką znajomość toksyn roślinnych i zwierzęcych potrafi je scharakteryzować i dokonać analizy
porównawczej

5,0 Student posiada szeroką znajomość toksyn roślinnych i zwierzęcych potrafi je scharakteryzować i dokonać analizy
porównawczej oraz omówić sposoby ograniczania ich obecności w żywności

Umiejętności
MS_1A_O18-2_U01 2,0 Student nie posiada podstawowych umiejętności

3,0 Student posiada podstawowe umijętności w ograniczonym zakresie

3,5 Student umie wyszukać, wykorzystać i interpretować informacje, ale nie umie pracować, nie potrafi opracować
harmonogram prac i go realizować, opracować i przedstawić wyniki w języku polskim i angielskim

4,0 Student umie wyszukać, wykorzystać i interpretować informacje, umie pracować, ale nie potrafi opracować harmonogram
prac i go realizować, opracować i przedstawić wyniki w języku polskim i angielskim

4,5 Student umie wyszukać, wykorzystać i interpretować informacje, umie pracować, potrafi opracować harmonogram prac i go
realizować, ale nie potrafi opracować i przedstawić wyniki w języku polskim i angielskim

5,0 Student umie wyszukać, wykorzystać i interpretować informacje, umie pracować, potrafi opracować harmonogram prac i go
realizować,  potrafi opracować i przedstawić wyniki w języku polskim i angielskim

Inne kompetencje społeczne
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Inne kompetencje społeczne
MS_1A_O18-2_K01 2,0 Student nie spełnia wymienionych warunków

3,0 Student jest świadomy potrzeby ciągłego dokształcania się nie jest jednak dostatecznie świadomy znaczenia wiedzy o
toksynach w żywności z punktu widzenia bezpieczeństwa konsumenta

3,5
Student jest świadomy potrzeby ciągłego dokształcania się, jest też dostatecznie świadomy znaczenia wiedzy o toksynach w
żywności z punktu widzenia bezpieczeństwa konsumenta, nie jest jednak świadomy potrzeby przestrzegania zasad etyki w
produkcji żywności

4,0 Student jest świadomy potrzeby ciągłego dokształcania się, znaczenia wiedzy o toksynach w żywności, potrzeby
przestrzegania zasad etyki w produkcji żywności w celu zachowania bezpieczeństwa zdrowia konsumenta

4,5
Student jest świadomy potrzeby ciągłego dokształcania się, znaczenia wiedzy o toksynach w żywności, potrzeby
przestrzegania zasad etyki w produkcji żywności bezpiecznej dla zdrowia konsumenta i w tym celu potrafi pracować
zespołowo

5,0
Student jest świadomy potrzeby ciągłego dokształcania się, znaczenia wiedzy o toksynach w żywności, potrzeby
przestrzegania zasad etyki w produkcji żywności bezpiecznej dla zdrowia konsumenta i w tym celu potrafi przyjąć rolę lidera
oraz upowszechniać wiedzę o zagrożeniach bezpieczeństwa żywności

Literatura podstawowa
1. Burkhard B., Dietze P., Rośliny trujące, Wyd. Bellona, Warszawa, 2008

2. Jaroniewski W., Gady jadowite, Państwowy Zakład Wydawnictw Szkolnych, Warszawa, 1969

3. Seńczuk W. (red.), Toksykologia współczesna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2006

4. Altmann H., Atlas trujących roślin i jadowitych zwierząt, Wyd. Świat Książki, Warszawa, 2004

Literatura uzupełniająca
1. Nikonorow M., B. Urbanek-Karłowska, Toksykologia żywności, PZWL, Warszawa, 1987

2. Siemiński M., Środowiskowe zagrożenia zdrowia, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2001

3. Mebs D., Venomous and Poisonous Animals, CRC Press, Scientific Publisher, Stuttgart, 2002
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ECTS

Mikrobiologia stosowana

stacjonarna

inżynier

WNOZIR/MS/S1/

2,0

zaliczenie

2

polski

2,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk rolniczych

Dyscypliny naukowe technologia żywności i żywienia (100%)

ogólnoakademickiProfil

Moduł

Zanieczyszczenie i ochrona wódPrzedmiot

Specjalność

Zakład Gospodarki Rybackiej i Ochrony WódJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

laboratoria 3 15 1,0 0,50 zaliczenieL

wykłady 3 15 1,0 0,50 zaliczenieW

Wawrzyniak Wawrzyniec (Wawrzyniec.Wawrzyniak@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Podstawowa wiedza z zakresu chemii ogólnej

W-2 Podstawowa wiedza z chemii analitycznej

W-3 Umiejetność oceny warunków hydrochemicznych zbiorników

W-4 Podstawowa wiedza z geografii, ze szzczególnym uwzględnieniem zagadnień z hydrologi

W-5 Umiejetność posługiwania się PC

W-6 Umiejetność posługiwania się bazami danych z zakresu informacji o środowisku wodnym

W-7 Znajomość zasad BHP obowiązujacych w laboratorium chemicznym

Cele modułu/przedmiotu
C-1 Poznanie zasad ochrony wód; czynnej oraz podstawowych zagadnień rekultywacji wód

C-2 Poznanie procesu samooczyszczania wód oraz sposobów oczyszczania ścieków w warunkach naturalnych

C-3 Poznanie podstawowych procesów technologicznych i urzadzeń w oczyszczaniu ścieków

C-4 Poznanie technologii biologicznego oczyszczania ścieków jako elementu biotechnologii

C-5 Umiejętność oceny wpływu ścieków, szczególnie z obiektów rybackich, na jakość wód odbiornika

C-6 Umiejętność wykonywania podstawowych analiz w zakresie zanieczyszczenia wód

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-L-1 Oznaczanie zawartości materii organicznej w ściekach 6

T-L-2 Oznaczanie związków azotu w sciekach 3

T-L-3 Oznaczanie zawartości fosforu w ściekch 3

T-L-4 Określenie niezbędnego stopnia oczyszczenia ścieków, wpływ ścieków na odbiornik 3

T-W-1 Stan zasobów wodnch - wpływ na biocenozy oraz funkcjonowanie gospodarki kraju. Zagadnienie
antropopresji 2

T-W-2 Samooczyszczanie się wód powierzchniowych 2

T-W-3 Oczyszczanie ścieków w warunkach naturalnych 2

T-W-4 Biologiczne oczyszczanie ścieków jako dziedzina w biotechnologii 1

T-W-5 Metody oczyszczania ścieków, ze szczególnym uwzględnieniem ścieków p. spożywczego oraz z obiektów
rybackich 3

T-W-6 Eutrofizacja jako szczególna forma zanieczyszczenia wód: przyczyny, skutki i przeciwdziałanie 2

T-W-7 Podstawowe zagadnienia i metody rekultywacji wód 1

T-W-8 Prawna ochrona wód 2

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin

Zanieczyszczenie i ochrona w�d
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Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin

uczestnictwo w zajęciach 15A-L-1

Studiowanie źródeł 5A-L-2

Przygotowanie do zajęć 5A-L-3

Przygotowanie do zaliczenia 5A-L-4

Uczestnictwo w zajęciach 15A-W-1

Studiowanie literatury oraz innych źródeł wiedzy 8A-W-2

Konsultacje 7A-W-3

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Wykład informacyjny

M-2 Wykład problemowy

M-3 Seminarium

M-4 Ćwiczenia laboratoryjne i terenowe

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 Zaliczenie pisemneF

S-2 Zaliczenie ustneF

S-3 TestF

S-4 SprawozdanieF

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

MS_1A_W03
MS_1A_W12

P6S_WG
P6S_WK P6S_WG

C-1
C-2
C-4
C-5
C-6

S-1
S-2
S-3
S-4

T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4

M-1
M-2
M-3
M-4

MS_1A_O2-1_W01
Poznanie zależność stanu wód i poszczególnych gałęzi
gospodarki od jakości i wielkości zasobów wodnych, ze
szcególnym uwzględnieniem rybactwa

T-W-5
T-W-6
T-W-7
T-W-8

MS_1A_W03 P6S_WG
P6S_WK P6S_WG

C-1
C-2
C-4
C-5
C-6

S-1
S-2
S-3
S-4

T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4

M-1
M-2
M-3
M-4

MS_1A_O2-1_W02
Poznanie zasad ochrony wód i ich rekultywacji, a także
prawodawstwa w tym zakresie

T-W-5
T-W-6
T-W-7
T-W-8

Umiejętności

MS_1A_U07
MS_1A_U08

P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW
C-2
C-4
C-5
C-6

S-3
S-4

T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4

M-1
M-3
M-4

MS_1A_O2-1_U01
Umiejętność oceny stanu biotopów wodnych oraz wpływu ich
jakości na biocenozę

T-W-5
T-W-6
T-W-7
T-W-8

MS_1A_U02
MS_1A_U08

P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW

C-1
C-2
C-4
C-5
C-6

S-1
S-2
S-3
S-4

T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4

M-1
M-2
M-3
M-4

MS_1A_O2-1_U02
Umiejętność określenia stanu zanieczyszczenia akwenów oraz
określenie podstawowych zasad jego ochrony i rekultywacji

T-W-5
T-W-6
T-W-7
T-W-8

MS_1A_U07
MS_1A_U08

P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW

C-1
C-2
C-4
C-5
C-6

S-1
S-2
S-3
S-4

T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4

M-1
M-2
M-3
M-4

MS_1A_O2-1_U03
Umiejetność oceny stopnia zanieczyszczenia ścieków oraz
koniecznego stopnia ich oczyszczenia dla ograniczenia
szkodliwego oddziaływania na odbiornik

T-W-5
T-W-6
T-W-7
T-W-8

Kompetencje społeczne

MS_1A_K01
MS_1A_K03
MS_1A_K04
MS_1A_K05

P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-1
C-2
C-3
C-4
C-5
C-6

S-1
S-2
S-3
S-4

T-L-4
T-W-2
T-W-3
T-W-4

M-1
M-2
M-3
M-4

MS_1A_O2-1_K01
Potrafi ocenić stan zanieczyszzcenia wód, ocenić jego wpływ na
biocenozę. Potrafi ocenić skuteczność metod oczyszczania
ścieków. Potrafi prowadzić badania akwenów pod kątem stanu
jakości ich wód. Potrafi ocenić wpływ  ścieków na odbiornik i
stanu wód na warunkich siedliskowe biocenoz

T-W-5
T-W-7
T-W-8

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
MS_1A_O2-1_W01 2,0 Student nie potrafi wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcjie wykładów i ćwiczeń

3,0 Student potrafi tylko częściowo wykorzystać wiedzę zaoferowaną w ramach wykładu i ćwiczeń

3,5 Student potrafi w zdecydoweanej wiekszości wykorzystać wiedzę zaoferowaną w ramach wykładu i ćwiczeń

4,0 Student potrafi wykorzystać wiedzę aplikowaną w trakcjie wykładów i ćwiczeń. Potrafi umiejętnie zastosować uzyskaną
wiedzę dla interpretacji zjawisk w środowisku wodnym

4,5 Student potrafi wykorzystać wiedzę aplikowaną w trakcjie wykładów i ćwiczeń. Wyniki potrafi zinterpretować i opisać pod
kątem funkcjonowania środowiska wodnego

5,0
Student potrafi  wykorzystać wiedzę zaoferowaną w ramach wykładu i ćwiczeń, potrafi porównać wyniki badań wynikami
odnoszącymi sie do innych akwenów. Potrafi preanalizowąć wyniki w oparciu o piśmiennictwo oraz potrafi zaprezentować
efek takich analiz
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Wiedza
MS_1A_O2-1_W02 2,0 Student nie potrafi wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcjie wykładów i ćwiczeń

3,0 Student potrafi tylko częściowo wykorzystać wiedzę zaoferowaną w ramach wykładu i ćwiczeń

3,5 Student potrafi w zdecydoweanej wiekszości wykorzystać wiedzę zaoferowaną w ramach wykładu i ćwiczeń

4,0 Student potrafi wykorzystać wiedzę aplikowaną w trakcjie wykładów i ćwiczeń. Potrafi umiejętnie zastosować uzyskaną
wiedzę dla interpretacji zjawisk w środowisku morskim

4,5 Student potrafi wykorzystać wiedzę aplikowaną w trakcjie wykładów i ćwiczeń. Wyniki potrafi zinterpretować i opisać pod
kątem funkcjonowania środowiska morskiego

5,0
Student potrafi  wykorzystać wiedzę zaoferowaną w ramach wykładu i ćwiczeń, potrafi porównać wyniki badań wynikami
odnoszącymi sie do innych akwenów. Potrafi preanalizowąć wyniki w oparciu o piśmiennictwo oraz potrafi zaprezentować
efek takich analiz

Umiejętności
MS_1A_O2-1_U01 2,0 Student nie potrafi wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcjie wykładów i ćwiczeń

3,0 Student potrafi tylko częściowo wykorzystać wiedzę zaoferowaną w ramach wykładu i ćwiczeń

3,5 Student potrafi w zdecydoweanej wiekszości wykorzystać wiedzę zaoferowaną w ramach wykładu i ćwiczeń

4,0 Student potrafi wykorzystać wiedzę aplikowaną w trakcjie wykładów i ćwiczeń. Potrafi umiejętnie zastosować uzyskaną
wiedzę dla interpretacji zjawisk w środowisku wodnym

4,5 Student potrafi wykorzystać wiedzę aplikowaną w trakcjie wykładów i ćwiczeń. Wyniki potrafi zinterpretować i opisać pod
kątem funkcjonowania środowiska wodnego

5,0
Student potrafi  wykorzystać wiedzę zaoferowaną w ramach wykładu i ćwiczeń, potrafi porównać wyniki badań wynikami
odnoszącymi sie do innych akwenów. Potrafi preanalizowąć wyniki w oparciu o piśmiennictwo oraz potrafi zaprezentować
efek takich analiz

MS_1A_O2-1_U02 2,0 Student nie potrafi wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcjie wykładów i ćwiczeń

3,0 Student potrafi tylko częściowo wykorzystać wiedzę zaoferowaną w ramach wykładu i wiczeń

3,5 Student potrafi w zdecydoweanej wiekszości wykorzystać wiedzę zaoferowaną w ramach wykładu i ćwiczeń

4,0 Student potrafi wykorzystać wiedzę aplikowaną w trakcjie wykładów i ćwiczeń. Potrafi umiejętnie zastosować uzyskaną
wiedzę dla interpretacji zjawisk w środowisku morskim

4,5 Student potrafi wykorzystać wiedzę aplikowaną w trakcjie wykładów i ćwiczeń. Wyniki potrafi zinterpretować i opisać pod
kątem funkcjonowania środowiska morskiego

5,0
Student potrafi  wykorzystać wiedzę zaoferowaną w ramach wykładu i ćwiczeń, potrafi porównać wyniki badań wynikami
odnoszącymi sie do innych akwenów. Potrafi preanalizowąć wyniki w oparciu o piśmiennictwo oraz potrafi zaprezentować
efek takich analiz

MS_1A_O2-1_U03 2,0 Student nie potrafi wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcjie wykładów i ćwiczeń

3,0 Student potrafi tylko częściowo wykorzystać wiedzę zaoferowaną w ramach wykładu i ćwiczeń

3,5 Student potrafi w zdecydoweanej wiekszości wykorzystać wiedzę zaoferowaną w ramach wykładu i ćwiczeń

4,0 Student potrafi wykorzystać wiedzę aplikowaną w trakcjie wykładów i ćwiczeń. Potrafi umiejętnie zastosować uzyskaną
wiedzę dla interpretacji zjawisk w środowisku morskim

4,5 Student potrafi wykorzystać wiedzę aplikowaną w trakcjie wykładów i ćwiczeń. Wyniki potrafi zinterpretować i opisać pod
kątem funkcjonowania środowiska morskiego

5,0
Student potrafi  wykorzystać wiedzę zaoferowaną w ramach wykładu i ćwiczeń, potrafi porównać wyniki badań wynikami
odnoszącymi sie do innych akwenów. Potrafi preanalizowąć wyniki w oparciu o piśmiennictwo oraz potrafi zaprezentować
efek takich analiz

Inne kompetencje społeczne
MS_1A_O2-1_K01 2,0 Student nie potrafi wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcjie wykładów i ćwiczeńV

3,0 Student potrafi tylko częściowo wykorzystać wiedzę zaoferowaną w ramach wykładu i ćwiczeń

3,5 Student potrafi w zdecydoweanej wiekszości wykorzystać wiedzę zaoferowaną w ramach wykładu i ćwiczeń

4,0 Student potrafi wykorzystać wiedzę aplikowaną w trakcjie wykładów i ćwiczeń. Potrafi umiejętnie zastosować uzyskaną
wiedzę dla interpretacji zjawisk w środowisku morskim

4,5 Student potrafi wykorzystać wiedzę aplikowaną w trakcjie wykładów i ćwiczeń. Wyniki potrafi zinterpretować i opisać pod
kątem funkcjonowania środowiska morskiego

5,0
Student potrafi  wykorzystać wiedzę zaoferowaną w ramach wykładu i ćwiczeń, potrafi porównać wyniki badań wynikami
odnoszącymi sie do innych akwenów. Potrafi preanalizowąć wyniki w oparciu o piśmiennictwo oraz potrafi zaprezentować
efek takich analiz

Literatura podstawowa
1. Hermanowicz W. i wsp., Fizyczno-chemiczne metody badania wody i ścieków, Arkady, Warszawa, 1999

2. Dojlido J., Chemia wód powierzchniowych, Ekonomia i srodowisko, Białystok, 1999

3. Kajak Zdz., Eutrofizacja jezior, PWN, Warszawa, 1979

Literatura uzupełniająca
1. KubiakJ., Tórz A., Nędzarek A, Analityczne podstawy hydrochemii, Akademii Rolniczej, Szczecin, 1999
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ECTS

Mikrobiologia stosowana

stacjonarna

inżynier

WNOZIR/MS/S1/

2,0

zaliczenie

2

polski

2,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk rolniczych

Dyscypliny naukowe technologia żywności i żywienia (100%)

ogólnoakademickiProfil

Moduł

Monitoring jakości wódPrzedmiot

Specjalność

Zakład Gospodarki Rybackiej i Ochrony WódJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

laboratoria 3 15 1,0 0,50 zaliczenieL

wykłady 3 15 1,0 0,50 zaliczenieW

Wawrzyniak Wawrzyniec (Wawrzyniec.Wawrzyniak@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Podstawowe zagadnienia z chemii ogónej

W-2 Podstawowe zagadnienia z chemii analitycznej

W-3 Podstawowe zagadnienia z chemii instrumentalnej

W-4 Podstawowa wiedza z zakresu hydrochemii i ekologiii wód

W-5 Podstawowe umiejętność posługiwania się PC i korzystania z baz danych

Cele modułu/przedmiotu
C-1 Poznanie wpływu procesów biologicznych i fizyczno-chemicznych na warunki hydrochemiczne wód naturalnych

C-2 Poznanie zasad występowania gazów, makrojonów, substancji boiobennych, substancji organicznych  w wodach naturalnych

C-3 Poznanie roli osadów denne  w kształtowaniu warunków hydrochemicznych wód powierzchniowych

C-4 Pozananie sposobów przedstawiania i interpretacji wyników badań hydrochemicznych

C-5 Poznanie sposobów prowadzenia badań hydrochemicznych i metod analizy wód naturalnych i osadów dennych

C-6 Poznanie aktów prawnych z zakresu monitoringu i klasyfikacji wód naturalnych

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-L-1 Określenie stanu wód na podstawie wskaźników chemicznych 9

T-L-2 Określenie stanu jakości wód na podstawie wskaźników fizycznych 3

T-L-3 Ocena stanu jednolitych części wód na podstawie wyników badań fiz.-chem. i rybackich 3

T-W-1 Wpływ procesów biologicznych i fizyczno-chemicznych na warunki hydrochemiczne wód naturalnych.
Antropopresja a stan wód naruralnych 4

T-W-2 Podstawowe wskaźniki z zakresu hydrochemii i zanieczyszczenia wód, metody badań i interpretacji
wyników 4

T-W-3
Akty prawne dotyczące kontroli stanu wód powierzchniowych. Zasady prowadzenia monitoringu
środowiska - państwowego, regionalnego i lokalnego. Państwowy monitoring środowiska w zakresie wód
naturalnych

5

T-W-4 Monitoring środowiska - narzędzia dyrektyw Unii Europejskiej - Ramowa Dyrektywa Wodna, 2

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
uczestnictwo w zajęciach 15A-L-1

Studiowanie źródeł 5A-L-2

Konsultacje 5A-L-3

Przygotowania do zaęć 5A-L-4

Udział w zjaęciach 15A-W-1

Studiowanie literatury i źródeł 5A-W-2

Monitoring jakoci w�d
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Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin

Przygotowanie do zaliczenia 5A-W-3

Kosultacje 5A-W-4

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Wykład informacyjny

M-2 Wykład konwersatoryjny

M-3 Seminarium

M-4 Dyskusja dydaktyczna

M-5 Ćwiczenia laboratoryjne i terenowe

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 Zaliczenie ustne lub pisemneF

S-2 Sprawdzian pisemnyF

S-3 Test pisemnyF

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

MS_1A_W03
MS_1A_W13

P6S_WG
P6S_WK P6S_WG

C-1
C-2
C-3
C-4
C-5
C-6

S-1
S-2
S-3

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-W-1

M-1
M-2
M-3
M-4
M-5

MS_1A_O2-2_W01
Student posiada wiedzę nt. występujących warunków
hydrochemicznych w akwenach, wpływu warunków
hydrochemiznych na kształtowanie się biocenoz. Student
posiada wiedzę nt interpretzcii wyników badań
hydrochemicznych oraz prezentowania uzyskanych wyników
badań.Wykonuje podstawowe analizy z zakresu chemicznego
minitoringu środowiska wodnego.Ma wiedzę nt. badań z zakresu
minitoringu chemicznego środowiska wodnego

T-W-2
T-W-3
T-W-4

Umiejętności

MS_1A_U02
MS_1A_U07
MS_1A_U08

P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW

C-1
C-2
C-3
C-4
C-5
C-6

S-1
S-2
S-3

T-W-1
T-W-2

M-1
M-2
M-3
M-4
M-5

MS_1A_O2-2_U01
Potrafi analizować: i ocenić występujące warunki
hydrochemiczne w akwenach, ocenić wpływ warunków
hydrochemiznych na kształtowanie się biocenoz. Potrafi
interpretować wyniki badań hydrochemicznych oraz
prezentować uzyskane wyniki badań. Potrafi wykonywać
podstawowe analizy z zakresu chemicznego minitoringu
środowiska wodnego. Zna podstawowe metody badań z zakresu
minitoringu chemicznego środowiska wodnego

T-W-3
T-W-4

Kompetencje społeczne

MS_1A_K03
MS_1A_K04
MS_1A_K05

P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-1
C-2
C-3
C-4
C-5
C-6

S-1
S-2
S-3

T-W-1
T-W-2 M-1

M-2
M-3
M-4
M-5

MS_1A_O2-2_K01
Potrafi analizować i ocenić występujące warunki
hydrochemiczne w akwenach, ocenić wpływ warunków
hydrochemiznych na kształtowanie się biocenoz. Potrafi
interpretować wyniki badań hydrochemicznych oraz
prezentować uzyskane wyniki badań.

T-W-3
T-W-4

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
MS_1A_O2-2_W01 2,0

3,0 Student potrafi częściowo wykorzystać wiedzę zaoferowaną w ramach wykładu i ćwiczeń

3,5
4,0
4,5
5,0

Umiejętności
MS_1A_O2-2_U01 2,0 Student nie potrafi wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcjie wykładów i ćwiczeń

3,0 Student potrafi tylko częściowo wykorzystać wiedzę zaoferowaną w ramach wykładu i ćwiczeń

3,5 Student potrafi w zdecydoweanej wiekszości wykorzystać wiedzę zaoferowaną w ramach wykładu i ćwiczeń

4,0 Student potrafi wykorzystać wiedzę aplikowaną w trakcjie wykładów i ćwiczeń. Potrafi umiejętnie zastosować uzyskaną
wiedzę dla interpretacji zjawisk w środowisku morskim

4,5 Student potrafi wykorzystać wiedzę aplikowaną w trakcjie wykładów i ćwiczeń. Wyniki potrafi zinterpretować i opisać pod
kątem funkcjonowania środowiska morskiego

5,0
Student potrafi  wykorzystać wiedzę zaoferowaną w ramach wykładu i ćwiczeń, potrafi porównać wyniki badań wynikami
odnoszącymi sie do innych akwenów. Potrafi preanalizowąć wyniki w oparciu o piśmiennictwo oraz potrafi zaprezentować
efek takich analiz
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Inne kompetencje społeczne
MS_1A_O2-2_K01 2,0 Student nie potrafi wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcjie wykładów i ćwiczeń

3,0 Student potrafi tylko częściowo wykorzystać wiedzę zaoferowaną w ramach wykładu i ćwiczeń

3,5 Student potrafi w zdecydoweanej wiekszości wykorzystać wiedzę zaoferowaną w ramach wykładu i ćwiczeń

4,0 Student potrafi wykorzystać wiedzę aplikowaną w trakcjie wykładów i ćwiczeń. Potrafi umiejętnie zastosować uzyskaną
wiedzę dla interpretacji zjawisk w środowisku morskim

4,5 Student potrafi wykorzystać wiedzę aplikowaną w trakcjie wykładów i ćwiczeń. Wyniki potrafi zinterpretować i opisać pod
kątem funkcjonowania środowiska morskiego

5,0
Student potrafi  wykorzystać wiedzę zaoferowaną w ramach wykładu i ćwiczeń, potrafi porównać wyniki badań z wynikami
odnoszącymi sie do innych akwenów. Potrafi preanalizowąć wyniki w oparciu o piśmiennictwo oraz potrafi zaprezentować
efek takich analiz

Literatura podstawowa
1. Chełmicki K., Woda, PWN, Warszawa, 2001

2. Dojlido M, Chemia wód powierzchniowych, Ekonowia i Środowisko, Białystok, 1999

3. Hermanowicz i wspaut., Fizyczne i chemiczne metody badania wody i ścieków, Arkady, Warszawa, 2001

4. Kubiak J., Tórz A., Nedzarek A., Analityczne podstawy hydrochemii, Akademii Rolniczej, Szczecin, 1999

5. Kalff, Limnology, Prentice-Hall, Inc., NJ, 2002

Literatura uzupełniająca
1. EU, Ramowa Dyrektywa Wodna W/60, EU, Warszawa, 2006

2. Prawo Ochrony Środowiska, Sejm RP, Warszawa, 2006

3. Prawo wodne, Sejm RP, Warszawa, 2009
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ECTS

Mikrobiologia stosowana

stacjonarna

inżynier

WNOZIR/MS/S1/

4,0

zaliczenie

3

polski

4,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk rolniczych

Dyscypliny naukowe technologia żywności i żywienia (100%)

ogólnoakademickiProfil

Moduł

Techniki informacyjne z elementami statystykiPrzedmiot

Specjalność

Zakład Inżynierii Procesowej i MaszynoznawstwaJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

ćwiczenia audytoryjne 5 15 2,0 0,50 zaliczenieA

laboratoria 5 30 2,0 0,50 zaliczenieL

Balejko Jerzy (Jerzy.Balejko@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Strzelczak Agnieszka (Agnieszka-Strzelczak@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Wiedza z matematyki na poziomie szkoły średniej

W-2 Znajomość  informatyki na poziomie szkoły średniej.

W-3 Umiejętność obsługi komputera w stopniu dobrym.

Cele modułu/przedmiotu
C-1 Przekazanie wiedzy z zakresu statystyki matematycznej

C-2 Ukształtowanie umiejętności przeprowadzania prawidłowego wnioskowania statystycznego

C-3 Rozwinięcie umiejętności  opracowywania i prezentacji wyników analiz statystycznych

C-4 Przekazanie wiedzy z zakresu technologii informacyjnych

C-5 Ukształtowanie umiejętności wykorzystania komputera do analizy, graficznej prezentacji (wizualizacji) i interpretacji
wyników badań naukowych.

C-6 Ukształtowanie umiejętności tworzenia elektronicznych dokumentów różnych formatów, prezentacji multimedialnych i stron
WWW.

C-7 Rozwinięcie umiejętności wykorzystania komputera jako narzędzia do akwizycji i przetwarzania informacji.

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-A-1 Elementy statystyki opisowej 3

T-A-2 Zmienna losowa i jej rozkłady 2

T-A-3 Badania statystyczne ze względu na jedną cechę- zagadnienia estymacji, weryfikacja hipotez 6

T-A-4 Badania statystyczne ze względu na dwie cechy- korelacje, regresja liniowa 4

T-L-1 Metody akwizycji danych eksperymentalnych 4

T-L-2 Metody przygotowania mikrobiologicznych danych eksperymentalnych do przeprowadzenia analizy
statystycznej 4

T-L-3 Ćwiczenia z wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do analizy i opracowania danych 6

T-L-4 Wnioskowanie statystyczne w oparciu o analizę danych przy pomocy programu sSatistica 8

T-L-5 Wizualizacja i graficzna interpretacja wyników analiz statystycznych 6

T-L-6 Statystyczne programy komputerowe na bazie Sieci Neuronowych 2

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
uczestnictwo w zajęciach 15A-A-1

studiowanie literatury 20A-A-2

konsultacje z prowadzącym 5A-A-3

przygotowanie się do kolokwium 20A-A-4

Techniki informacyjne z elementami statystyki
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Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin

uczestnictwo w zajęciach 30A-L-1

studiowanie literatury przedmiotu 15A-L-2

konsultacje z prowadzącym 15A-L-3

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Ćwiczenia rachunkowe

M-2 Ćwiczenia laboratoryjne (komputerowe)

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 Aktywność na ćwiczeniach audytoryjnychF

S-2 Kolokwium zaliczające ćwiczenia audytoryjneP

S-3 Ocena wykonania poszczególnych ćwiczeń w laboratorium komputerowymF

S-4 Ocena ogólna aktywności na ćwiczeniach laboratoryjnych i wykonania zadańP

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

MS_1A_W01 P6S_WG C-1 S-1
S-2

T-A-1
T-A-2 M-1MS_1A_O3-1_W01

Posiada wiedzę z zakresu statystyki matematycznej
T-A-3
T-A-4

MS_1A_W01 P6S_WG C-4 S-3
S-4

T-L-2
T-L-3
T-L-4

M-2
MS_1A_O3-1_W02
Posiada wiedzę z zakresu technologii informacyjnych i ich
zastosowań.

T-L-5
T-L-6

Umiejętności

MS_1A_U01
MS_1A_U07

P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-2 S-1
S-2

T-A-1
T-A-2 M-1MS_1A_O3-1_U01

Potrafi prawidłowo przeprowadzić wnioskowanie statystyczne

T-A-3
T-A-4

MS_1A_U01
MS_1A_U07

P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW
C-1
C-2
C-3

S-1
S-2

T-A-1
T-A-2 M-1MS_1A_O3-1_U02

Potrafi opracowywać i prezentować wyniki analiz statystycznych

T-A-3
T-A-4

MS_1A_U01
MS_1A_U07

P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-5 S-3
S-4

T-L-3
M-2

MS_1A_O3-1_U03
Potrafi wykorzystać komputer do analizy, graficznej prezentacji
(wizualizacji) i interpretacji wyników badań naukowych.

T-L-5

MS_1A_U01
MS_1A_U07

P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-6 S-3
S-4

T-L-2
T-L-3 M-2

MS_1A_O3-1_U04
Potrafi tworzyć elektroniczne dokumenty różnych formatów,
prezentacje multimedialne i strony WWW.

T-L-5
T-L-6

Kompetencje społeczne

MS_1A_K01
MS_1A_K04

P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-1
C-2
C-3

S-1
S-2

T-A-1
T-A-2 M-1MS_1A_O3-1_K01

Jest zdolny do krytycznej oceny wyników badań
T-A-3
T-A-4

MS_1A_K01
MS_1A_K04

P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-7 S-3
S-4

T-L-2
T-L-3
T-L-4 M-2

MS_1A_O3-1_K02
Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności wykorzystania
komputera jako narzędzia do akwizycji i przetwarzania
informacji.

T-L-5
T-L-6

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
MS_1A_O3-1_W01 2,0 Student nie posiada wiedzy z zakresu statystyki matematycznej

3,0 Student posiada zadowalającą wiedzę z zakresu statystyki matematycznej ale z licznymi błędami

3,5 Student posiada zadowalającą wiedzę z zakresu statystyki matematycznej ale ze znacznymi niedociągnięciami

4,0 Student posiada dobrą wiedzę z zakresu statystyki matematycznej

4,5 Student posiada bardzo dobrą wiedzę z zakresu statystyki matematycznej

5,0 Student posiada znakomitą wiedzę z zakresu statystyki matematycznej
MS_1A_O3-1_W02 2,0 Student nie posiada wiedzy z zakresu technologii informacyjnych i ich zastosowań

3,0 Student posiada zadowalającą wiedzę z zakresu technologii informacyjnych i ich zastosowań, ale z  licznymi brakami.

3,5 Student posiada zadowalającą wiedzę z zakresu technologii informacyjnych i ich zastosowań, ale z pewnymi
niedociągnięciami

4,0 Student posiada dobrą wiedzę z zakresu technologii informacyjnych i ich zastosowań

4,5 Student posiada bardzo dobrą wiedzę z zakresu technologii informacyjnych i ich zastosowań

5,0 Student posiada znakomitą wiedzę z zakresu technologii informacyjnych i ich zastosowań
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Umiejętności
MS_1A_O3-1_U01 2,0 Student nie posiada umiejętności przeprowadzania wnioskowania statystycznego

3,0 Student posiada zadowalającą umiejętność przeprowadzania wnioskowania statystycznego, ale z licznymi błędami

3,5 Student posiada zadowalającą umiejętność przeprowadzania wnioskowania statystycznego, ale ze znacznymi
niedociągnięciami

4,0 Student posiada dobrą umiejętność przeprowadzania wnioskowania statystycznego

4,5 Student posiada bardzo dobrą dobrą umiejętność przeprowadzania wnioskowania statystycznego

5,0 Student posiada wybitną umiejętność przeprowadzania wnioskowania statystycznego
MS_1A_O3-1_U02 2,0 Student nie potrafi  opracowywać i prezentować wyników analiz statystycznych

3,0 Student potrafi opracowywać i prezentować wyniki analiz statystycznych w zadowalającym stopniu, ale z licznymi błędami

3,5 Student potrafi opracowywać i prezentować wyniki analiz statystycznych w zadowalającym stopniu, ale ale ze znacznymi
niedociągnięciami

4,0 Student potrafi dobrze opracowywać i prezentować wyniki analiz statystycznych

4,5 Student potrafi bardzo dobrze opracowywać i prezentować wyniki analiz statystycznych

5,0 Student znakomicie potrafi opracowywać i prezentować wyniki analiz statystycznych
MS_1A_O3-1_U03 2,0 Student nie posiada umiejętności wykorzystania komputera do analizy, graficznej prezentacji (wizualizacji) i interpretacji

wyników badań naukowych.

3,0 Student posiada zadowalającą umiejętność wykorzystania komputera do analizy, graficznej prezentacji (wizualizacji) i
interpretacji wyników badań naukowych, ale z licznymi niedociągnięciami.

3,5 Student posiada zadowalającą umiejętność wykorzystania komputera do analizy, graficznej prezentacji (wizualizacji) i
interpretacji wyników badań naukowych, ale z pewnymi brakami.

4,0 Student posiada dobrą umiejętność wykorzystania komputera do analizy, graficznej prezentacji (wizualizacji) i interpretacji
wyników badań naukowych.

4,5 Student posiada bardzo dobrą umiejętność wykorzystania komputera do analizy, graficznej prezentacji (wizualizacji) i
interpretacji wyników badań naukowych.

5,0 Student posiada znakomitą umiejętność wykorzystania komputera do analizy, graficznej prezentacji (wizualizacji) i
interpretacji wyników badań naukowych.

MS_1A_O3-1_U04 2,0 Student nie potrafi tworzyć elektronicznych dokumentów różnych formatów, prezentacji multimedialnych i stron WWW.

3,0 Student posiada zadowalającą umiejętność tworzenia elektronicznych dokumentów różnych formatów, prezentacji
multimedialnych i stron WWW, ale z licznymi brakami.

3,5 Student posiada zadowalającą umiejętność tworzenia elektronicznych dokumentów różnych formatów, prezentacji
multimedialnych i stron WWW, ale z pewnymi niedociągnięciami.

4,0 Student posiada dobrą umiejętność tworzenia elektronicznych dokumentów różnych formatów, prezentacji multimedialnych i
stron WWW.

4,5 Student posiada bardzo dobrą umiejętność tworzenia elektronicznych dokumentów różnych formatów, prezentacji
multimedialnych i stron WWW.

5,0 Student posiada znakomitą umiejętność tworzenia elektronicznych dokumentów różnych formatów, prezentacji
multimedialnych i stron WWW.

Inne kompetencje społeczne
MS_1A_O3-1_K01 2,0 Student nie jest zdolny do krytycznej oceny wyników badań

3,0 Student jest częściowo zdolny do krytycznej oceny wyników badań

3,5 Student jest zdolny do krytycznej oceny wyników badań w zadowalającym stopniu

4,0 Student jest zdolny do krytycznej oceny wyników badań

4,5 Student jest w znacznym stopniu zdolny do krytycznej oceny wyników badań

5,0 Student jest w pełni zdolny do krytycznej oceny wyników badań
MS_1A_O3-1_K02 2,0 Student nie ma świadomości swojej wiedzy i umiejętności wykorzystania komputera jako narzędzia do akwizycji i

przetwarzania informacji.

3,0 Student ma częściową świadomość swojej wiedzy i umiejętności wykorzystania komputera jako narzędzia do akwizycji i
przetwarzania informacji.

3,5 Student ma zadowalającą świadomość swojej wiedzy i umiejętności wykorzystania komputera jako narzędzia do akwizycji i
przetwarzania informacji.

4,0 Student ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności wykorzystania komputera jako narzędzia do akwizycji i przetwarzania
informacji.

4,5 Student ma znaczną świadomość swojej wiedzy i umiejętności wykorzystania komputera jako narzędzia do akwizycji i
przetwarzania informacji.

5,0 Student ma pełną świadomość swojej wiedzy i umiejętności wykorzystania komputera jako narzędzia do akwizycji i
przetwarzania informacji.

Literatura podstawowa
1. Łomnicki A., Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007

2. Waverka P, Reid D, Word 2000 - kompendium wiedzy, PLJ, Warszawa, 1999

3. Hyb W., Myszewski J., Tablice matematyczne. Cz. II. Statystyka matematyczna, Wyd. SGGW, Warszawa, 1995

Literatura uzupełniająca
1. Sobczyk M., Statystyka, PWN, Warszawa, 1996

2. Tustanowska-Kamrowska Krystyna, Techniki komputerowe bez stresu i lęku. Ćwiczenia, Wyd politechniki Poznańskiej, Poznań, 2003
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ECTS

Mikrobiologia stosowana

stacjonarna

inżynier

WNOZIR/MS/S1/

4,0

zaliczenie

3

polski

4,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk rolniczych

Dyscypliny naukowe technologia żywności i żywienia (100%)

ogólnoakademickiProfil

Moduł

Analiza statystyczna w naukach rolniczychPrzedmiot

Specjalność

Zakład Inżynierii Procesowej i MaszynoznawstwaJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

ćwiczenia audytoryjne 5 15 2,0 0,50 zaliczenieA

laboratoria 5 30 2,0 0,50 zaliczenieL

Balejko Jerzy (Jerzy.Balejko@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny
Balejko Jerzy (Jerzy.Balejko@zut.edu.pl), Strzelczak Agnieszka (Agnieszka-
Strzelczak@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Wiedza z matematyki na poziomie szkoły średniej

W-2 Znajomość  informatyki na poziomie szkoły średniej.

W-3 Umiejętność obsługi komputera w stopniu dobrym.

Cele modułu/przedmiotu
C-1 Przekazanie wiedzy z zakresu statystyki matematycznej

C-2 Ukształtowanie umiejętności przeprowadzania prawidłowego wnioskowania statystycznego

C-3 Rozwinięcie umiejętności  opracowywania i prezentacji wyników analiz statystycznych

C-4 Ukształtowanie umiejętności statystycznej obróbki danych przy wykorzystaniu programu MS Excel oraz Statistica

C-5 Rozwinięcie umiejętności interpretacji i krytycznej oceny wyników analiz statystycznych

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-A-1 Elementy statystyki opisowej 3

T-A-2 Zmienna losowa i jej rozkłady 2

T-A-3 Badania statystyczne ze względu na jedną cechę- zagadnienia estymacji, weryfikacja hipotez 6

T-A-4 Badania statystyczne ze względu na dwie cechy- korelacje, regresja liniowa 4

T-L-1 Wstępna analiza danych i ich prezentacja, statystyki opisowe 4

T-L-2 Analiza normalności rozkładu zmiennej 4

T-L-3 Analiza regresji liniowej 3

T-L-4 Analiza korelacji 4

T-L-5 Test t-studenta dla pojedynczej próby i dla dwóch prób niezależnych 3

T-L-6 Test t-studenta dla dwóch prób zależnych 2

T-L-7 Testy nieparametryczne dla 2 i więcej prób niezależnych o rozkładach inny iż normalny 2

T-L-8 Testy nieparametryczne dla 2 i więcej prób zależnych o rozkładach inny iż normalny 3

T-L-9 Analiza wariancji ANOVA dla efektów głównych 5

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
uczestnictwo w zajęciach 15A-A-1

konsultacje z prowadzącym 15A-A-2

przygotowanie się do kolokwium 30A-A-3

uczestnictwo w zajęciach 30A-L-1

Analiza statystyczna w naukach rolniczych
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Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin

konsultacje z prowadzącym 10A-L-2

przygotowanie sie do kolokwiów 20A-L-3

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Ćwiczenia rachunkowe

M-2 Ćwiczenia laboratoryjne (komputerowe)

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 Aktywność na ćwiczeniach audytoryjnychF

S-2 Kolokwium zaliczające ćwiczenia audytoryjneP

S-3 Ocena wykonania poszczególnych ćwiczeń w laboratorium komputerowymF

S-4 Ocena ogólna aktywności na ćwiczeniach laboratoryjnych i wykonania zadańP

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

MS_1A_W01 P6S_WG C-1
S-1
S-2
S-3
S-4

T-A-1
T-A-2
T-A-3
T-A-4
T-L-1
T-L-2
T-L-3

M-1
M-2

MS_1A_O3-2_W01
Posiada wiedzę z zakresu statystyki matematycznej

T-L-4
T-L-5
T-L-6
T-L-7
T-L-8
T-L-9

Umiejętności

MS_1A_U01
MS_1A_U02
MS_1A_U07

P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-2
S-1
S-2
S-3
S-4

T-A-1
T-A-2
T-A-3
T-A-4
T-L-1
T-L-2
T-L-3

M-1
M-2

MS_1A_O3-2_U01
Potrafi prawidłowo przeprowadzić wnioskowanie statystyczne

T-L-4
T-L-5
T-L-6
T-L-7
T-L-8
T-L-9

MS_1A_U01
MS_1A_U07

P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-3
C-4

S-1
S-2
S-3
S-4

T-A-1
T-A-2
T-A-3
T-A-4
T-L-1
T-L-2
T-L-3

M-1
M-2

MS_1A_O3-2_U02
Potrafi opracowywać i prezentować wyniki analiz statystycznych

T-L-4
T-L-5
T-L-6
T-L-7
T-L-8
T-L-9

MS_1A_U01
MS_1A_U07

P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-4 S-3
S-4

T-A-1
T-A-2
T-A-3
T-A-4
T-L-1
T-L-2
T-L-3

M-2
MS_1A_O3-2_U03
Posiada umiejętność statystycznej obróbki danych przy
wykorzystaniu programu MS Excel oraz Statistica

T-L-4
T-L-5
T-L-6
T-L-7
T-L-8
T-L-9

Kompetencje społeczne

MS_1A_K01
MS_1A_K04

P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-1
C-2
C-3
C-4
C-5

S-1
S-2
S-3
S-4

T-A-1
T-A-2
T-A-3
T-A-4
T-L-1
T-L-2
T-L-3

M-1
M-2

MS_1A_O3-2_K01
Potrafi interpretować i krytycznie oceniać wyniki analiz
statystycznych

T-L-4
T-L-5
T-L-6
T-L-7
T-L-8
T-L-9

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
MS_1A_O3-2_W01 2,0 Student nie posiada wiedzy z zakresu statystyki matematycznej

3,0 Student posiada zadowalającą wiedzę z zakresu statystyki matematycznej ale z licznymi błędami

3,5 Student posiada zadowalającą wiedzę z zakresu statystyki matematycznej ale ze znacznymi niedociągnięciami

4,0 Student posiada dobrą wiedzę z zakresu statystyki matematycznej

4,5 Student posiada bardzo dobrą wiedzę z zakresu statystyki matematycznej

5,0 Student posiada znakomitą wiedzę z zakresu statystyki matematycznej
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Umiejętności
MS_1A_O3-2_U01 2,0 Student nie posiada umiejętności przeprowadzania wnioskowania statystycznego

3,0 Student posiada zadowalającą umiejętność przeprowadzania wnioskowania statystycznego, ale z licznymi błędami

3,5 Student posiada zadowalającą umiejętność przeprowadzania wnioskowania statystycznego, ale ze znacznymi
niedociągnięciami

4,0 Student posiada dobrą umiejętność przeprowadzania wnioskowania statystycznego

4,5 Student posiada bardzo dobrą dobrą umiejętność przeprowadzania wnioskowania statystycznego

5,0 Student posiada wybitną umiejętność przeprowadzania wnioskowania statystycznego
MS_1A_O3-2_U02 2,0 Student nie potrafi  opracowywać i prezentować wyników analiz statystycznych

3,0 Student potrafi opracowywać i prezentować wyniki analiz statystycznych w zadowalającym stopniu, ale z licznymi błędami

3,5 Student potrafi opracowywać i prezentować wyniki analiz statystycznych w zadowalającym stopniu, ale ale ze znacznymi
niedociągnięciami

4,0 Student potrafi dobrze opracowywać i prezentować wyniki analiz statystycznych

4,5 Student potrafi bardzo dobrze opracowywać i prezentować wyniki analiz statystycznych

5,0 Student znakomicie potrafi opracowywać i prezentować wyniki analiz statystycznych
MS_1A_O3-2_U03 2,0 Student nie posiada umiejętności statystycznej obróbki danych przy wykorzystaniu programu MS Excel oraz Statistica

3,0 Student posiada zadowalającą umiejętność statystycznej obróbki danych przy wykorzystaniu programu MS Excel oraz
Statistica, ale z licznymi niedociągnięciami.

3,5 Student posiada zadowalającą umiejętność statystycznej obróbki danych przy wykorzystaniu programu MS Excel oraz
Statistica, ale z pewnymi brakami.

4,0 Student posiada dobrą umiejętność statystycznej obróbki danych przy wykorzystaniu programu MS Excel oraz Statistica

4,5 Student posiada bardzo dobrą umiejętność statystycznej obróbki danych przy wykorzystaniu programu MS Excel oraz
Statistica

5,0 Student posiada znakomitą umiejętność statystycznej obróbki danych przy wykorzystaniu programu MS Excel oraz Statistica

Inne kompetencje społeczne
MS_1A_O3-2_K01 2,0 Student nie jest zdolny do krytycznej oceny wyników badań

3,0 Student jest częściowo zdolny do krytycznej oceny wyników badań

3,5 Student jest zdolny do krytycznej oceny wyników badań w zadowalającym stopniu

4,0 Student jest zdolny do krytycznej oceny wyników badań

4,5 Student jest w znacznym stopniu zdolny do krytycznej oceny wyników badań

5,0 Student jest w pełni zdolny do krytycznej oceny wyników badań

Literatura podstawowa
1. Łomnicki A., Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007
2. Luszniewicz A., Słaby T., Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICA PL. Teoria i zastosowania, Wydawnictwo C.H. Beck,
Warszawa, 2011
3. Hyb W., Myszewski J., Tablice matematyczne. Cz. II. Statystyka matematyczna, Wyd. SGGW, Warszawa, 1995

Literatura uzupełniająca
1. Sobczyk M., Statystyka, PWN, Warszawa, 1996

2. Zieliński T., Jak pokochać statystykę czyli STATISTICA do poduszki, StatSoft Polska, Kraków, 1999
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ECTS

Mikrobiologia stosowana

stacjonarna

inżynier

WNOZIR/MS/S1/

4,0

zaliczenie

4

polski

4,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk rolniczych

Dyscypliny naukowe technologia żywności i żywienia (100%)

ogólnoakademickiProfil

Moduł

Podstawy genetykiPrzedmiot

Specjalność

Zakład Gospodarki Rybackiej i Ochrony WódJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

ćwiczenia audytoryjne 1 15 2,0 0,50 zaliczenieA

wykłady 1 30 2,0 0,50 zaliczenieW

Kiełpińska Jolanta (Jolanta.Kielpinska@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Podstawowa wiedza z zakresu biologii i chemii.

Cele modułu/przedmiotu

C-1 Zapoznanie studentów z podstawami pojęciami genetycznymi, typami dziedziczenia, funkcjonowaniem mechanizmów
genetycznych w komórce oraz możliwością wykorzystania głównych technik genetycznych.

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-A-1 Izolacja materiału genetycznego z tkanek żwieżych i konserwowanych. 4

T-A-2 Powielanie kopii genów poza organizmem żywym. 4

T-A-3 Analiza garnituru chromosomowego 2

T-A-4 Analiza przykładowych sekwencji genów 5

T-W-1 Wprowadzenie do genetyki jako nauki. Podstawowe pojęcia. 2

T-W-2 Chromosomy. Kariotypowanie. 2

T-W-3 DNA, RNA.  Kod genetyczny. 4

T-W-4 Mutacje chromosomowe, genowe i liczbowe. Podziały komórkowe. 4

T-W-5 Genetyka Mendlowska. Teoria dziedzicznośći Morgana. Formy współdziałania genów. 2

T-W-6 Genom. Podstawy genetyki populacyjnej. Prawo H-W. 2

T-W-7 Podstawy ewolucjonizmu 4

T-W-8 Powstawanie nowych gatunków. Metody znakowania genetycznego populacji. 4

T-W-9 Przegląd chorób o podłożu genetycznym. Wybrane zespoły aberracji chromosomowych. 2

T-W-10 Wprowadzanie obcego DNA - metody. 2

T-W-11 Wpływ leków i innych związków chemicznych na kwasy nukleinowe. 2

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
Uczestnictwo w zajęciach 15A-A-1

Przygotowanie do zajęć 45A-A-2

Uczestnictwo w wykładach 30A-W-1

Przygotowanie do egzaminu 30A-W-2

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 wykłąd informacyjny, objaśnienia, wyjaśnienia

M-2 wykład problemowy

M-3 dyskusja dydaktyczna

Podstawy genetyki
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Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-4 ćwiczenia laboratoryjne, pokaz, seminaria

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 ocena formującaF

S-2 ocena podsumowującaF

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

MS_1A_W09 P6S_WG
P6S_WK C-1 S-1

S-2

T-A-1
T-A-2
T-A-3
T-A-4
T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4

M-1
M-4

MS_1A_O4-1_W01
Student rozumie podstawowe pojęcia i mechanizmy genetyczne.
Potrafi opisać o podać przykłady wykorzystania podstawowych
technik genetycznych.

T-W-5
T-W-6
T-W-7
T-W-8
T-W-9
T-W-10
T-W-11

Umiejętności

MS_1A_U01
MS_1A_U02
MS_1A_U06

P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-1 S-1

T-A-1
T-A-2
T-A-3
T-A-4
T-W-1

M-1
M-2
M-3
M-4

MS_1A_O4-1_U01
Student potrafi dokonać wyboru trafnej metody genetycznej do
realizacji tematy badawczego oraz zna i potrafi podać metody
molekularnego znakowania populacji oraz drogi tworzenia się
nowych gatunków.

T-W-2
T-W-6
T-W-7
T-W-8
T-W-9

Kompetencje społeczne

MS_1A_K01
MS_1A_K02
MS_1A_K05

P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-1 S-1

T-A-1
T-A-2
T-A-3
T-A-4
T-W-1

M-1
M-2
M-3
M-4

MS_1A_O4-1_K01
Student ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności oraz
możliwości ich wykorzystania w pracy badawczej.

T-W-2
T-W-6
T-W-7
T-W-8
T-W-9

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
MS_1A_O4-1_W01 2,0

3,0 Student w zakresie ogólnym zna pojęcia i techniki genetyczne. Potrafi przeanalizować zmienność genetyczną na przykładzie
populacji oraz scharakteryzować siły ewolucji.

3,5
4,0
4,5
5,0

Umiejętności
MS_1A_O4-1_U01 2,0 Student nie potrafi wykorzystać umiejętności przekazanych na zajęciach.

3,0 Student posiada podstawową umiejętność wykorzystania praktycznego wiedzy przekazanej na zajęciach.

3,5 Student w zakresie ogólnym poytafi zastosować techniki i metody wykorzystywane w genetyce.

4,0 Student potrafi dobrać i zastosować właściwe metody stosowane w analize genetycznej.

4,5 Student potrafi dobrać i zastosować właściwe metody stosowane w analize genetycznej. Potrafi wskazać drogi w tworzeniu
się nowych gatunków. Potrafi dla uzupełnienia wiedzy skorzystać z naukowych opracowań i publikacji w języku polskim.

5,0
Student potrafi dobrać i zastosować właściwe metody stosowane w analize genetycznej. Potrafi wskazać drogi w tworzeniu
się nowych gatunków. Potrafi dla poszerzenia wiedzy skorzystać z naukowych opracowań i publikacji w języku polskim i
angielskim.

Inne kompetencje społeczne
MS_1A_O4-1_K01 2,0 Student nie ma świadomości swojej wiedzy i nie rozumie potrzeby samokształcenia.

3,0 Student ma świadomość swojej wiedzy, jednak nie widzi potrzeby samokształcenia z obszaru metod i technik genetycznych.

3,5 Student ma świadomość swojej wiedzy, widzi potrzebę samokształcenia, nie potrafi jednak ocenić zysków , które wynikają z
zastosowania technik molekularnych w analizie genetycznej organizmów.

4,0 Student ma świadomość swojej wiedzy, widzi potrzebę samokształcenia i potrafi  ocenić zyski , które wynikają z
zastosowania technik molekularnych w analizie genetycznej organizmów.

4,5 Student ma świadomość swojej wiedzy, widzi potrzebę samokształcenia się i potrafi krytycznie ocenić zyski i
niebezpieczeństwo wynikające ze stosowania technik molekularnych w tym transgenezy.

5,0
Student ma świadomość swojej wiedzy, widzi potrzebę samokształcenia się i potrafi krytycznie ocenić zyski i
niebezpieczeństwo wynikające ze stosowania technik molekularnych w tym transgenezy.Potrafi poprowadzić dyskusję
merytoryczną dotyczącą wybranego zagadnienia.

Literatura podstawowa
1. Winter P.C., Hickey G.I., Fletcher H.L., Genetyka, PWN, Warszawa, 2005, Drugie

2. Charon K.M., Świtoński M., Genetyka zwierząt, PWN, Warszawa, 2000, Pierwsze

3. Drewa G., Podstawy genetyki, Volumed, Wrocław, 1995, Pierwsze

Literatura uzupełniająca



[ logo uczelni ]

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
Literatura uzupełniająca
1. King R.C., Stansfield W.D., Mulligan P.K., A dictionary of genetics, University Press, OXFORD, 2006, Seventh Edition

2. Drewa G., Ferenc T., Podstawy genetyki dla studentów i lekarzy, Urban & Partner, Wrocław, 1995, Drugie



[ logo uczelni ]

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

ECTS

Mikrobiologia stosowana

stacjonarna

inżynier

WNOZIR/MS/S1/

4,0

zaliczenie

4

polski

4,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk rolniczych

Dyscypliny naukowe technologia żywności i żywienia (100%)

ogólnoakademickiProfil

Moduł

Bioenergetyka komórkiPrzedmiot

Specjalność

Zakład Gospodarki Rybackiej i Ochrony WódJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

ćwiczenia audytoryjne 1 15 2,0 0,50 zaliczenieA

wykłady 1 30 2,0 0,50 zaliczenieW

Kiełpińska Jolanta (Jolanta.Kielpinska@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Podstawowa wiedza z zakresu biologii, chemii i fizyki, w tym biochemii.

Cele modułu/przedmiotu

C-1 Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu bioenergetyki komórki oraz z przebiegiem podstawowych
mechanizmów umożliwiających pozyskanie energii przez komórkę.

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-A-1 Czynniki środowiskowe zaburzające prawidłową energetykę organizmów. 4

T-A-2 Zależności między zapotrzebowaniem energetycznym a żywieniem 4

T-A-3 Chemiczne składniki komórek 2

T-A-4 Cząsteczki w komórkach. 2

T-A-5 Kataliza i wykorzystanie energii przez komórki. 3

T-W-1 Podstawowa terninologia z zakresu energetyki fizjologicznej. Prawidłowa gospodarka energetyczna
komórki. 4

T-W-2 Pozyskiwane energii przez komórkę. 4

T-W-3 Przekształcanie energii w mitochondriach i chloroplastach. 2

T-W-4 Mechanizmy transformacji energii w organizmach  żywych. 4

T-W-5 Teoria chemiosmotyczna. 2

T-W-6 Transport w komórkach. Sygnalizacja międzykomórkowa. 2

T-W-7 Kontrola cyklu komórkowego. Niekontrolowane namnażanie się komórek. Smierć komórki. 2

T-W-8 Regulacja metabolizmu. 4

T-W-9 Możliwości wydatkowania energii (naprawa DNA). 2

T-W-10 Funkcje enzymów i ich rola w procesie wykorzystywania energii przez komórki 2

T-W-11 Magazynowanie energii w komórkach. 2

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
uczestnictwo w zajęciach 15A-A-1

Przygotowanie do ćwiczeń 20A-A-2

Przegląd literatury polskojęzycznej z podanych przez prowadzącego źródeł i praca ze słownikiem 10A-A-3

Konsultacje z prowadzącym zajęcia 15A-A-4

uczestnictwo w zajęciach 30A-W-1

Przygotowanie do egzaminu 25A-W-2

Konsultacje z prowadzącym i studiowanie literatury 5A-W-3

Bioenergetyka kom�rki
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Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Wykład informacyjny, objasnienia, wyjaśnienia

M-2 Wykład problemowy

M-3 Cwiczenia laboratoryjne, pokaz, seminaria

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 ocena formującaF

S-2 Ocena podsumowującaP

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

MS_1A_W11 P6S_WG C-1 S-1
S-2

T-A-1
T-A-2
T-A-3
T-A-4
T-A-5
T-W-1

M-1
M-2
M-3

MS_1A_O4-2_W01
Student rozumie podstawowe pojęcia i mechanizmy z zakresu
bioenergetyki komórki. Potrafi podać metody pozyskiwania
energii przez komórkę oraz drogi jej dystrybucjji.

T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5
T-W-6
T-W-7

Umiejętności

MS_1A_U02
MS_1A_U03

P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-1 S-1

T-A-1
T-A-2
T-A-3
T-A-4
T-A-5
T-W-1

M-1
M-2
M-3

MS_1A_O4-2_U01
Student potrafi w zakresie ogólnym przedstawić ścieżki
pozyskiwania i dystrybucji energii w komórce, zna teorię
chemiosmotyczną oraz potrafi wyjaśnić mechanizm śmierci
komórki.

T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5
T-W-6
T-W-7

Kompetencje społeczne

MS_1A_K01
P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-1 S-1

T-A-1
T-A-2
T-A-3
T-A-4
T-A-5
T-W-1

M-3
MS_1A_O4-2_K01
Student ma świadomość swojej wiedzy i umiejetności oraz
możliwości ich wykorzystania w pracy badawczej.

T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5
T-W-6
T-W-7

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
MS_1A_O4-2_W01 2,0 Student nie posiada wymaganej wiedzy.

3,0 Student posiada podstawowy zasób wiedzy.

3,5 Student w zakresie ogólnym zna pojęcia i techniki stosowane w ocenie kondycji energetycznej komórki.

4,0 Student w zakresie ogólnym zna pojęcia i techniki stosowane w ocenie kondycji energetycznej komórki. Zna i potrafi opisać
podstawowe mechanizmy transformacji energii.

4,5
Student w zakresie ogólnym zna pojęcia i techniki stosowane w ocenie kondycji energetycznej komórki. Zna i potrafi opisać
podstawowe mechanizmy transformacji energii. Potrafi okreslić możliwości porozumiewania się komórek (proces sygnalizacji
miedzykomórkowej).

5,0
Student w zakresie ogólnym zna pojęcia i techniki stosowane w ocenie kondycji energetycznej komórki. Zna i potrafi opisać
podstawowe mechanizmy transformacji energii. Potrafi okreslić możliwości porozumiewania się komórek (proces sygnalizacji
miedzykomórkowej). Podejmuje próbęwykorzystnaia danych w ocenie kondycji poszczególnych komórek/tkanek.

Umiejętności
MS_1A_O4-2_U01 2,0 Student nie potrafi wykorzystać umiejętności przekazanych na zajęciach.

3,0 Student posiada podstawową umiejętnośc wykorzystania praktycznego wiedzy przekazanej na zajęciach.

3,5 Student w zakresie ogólnym potrafi zastosować metody oceny stanu fizjologicznego komórki.

4,0 Student potrafi dobrać i zastosować własciwe metody oceny kondycji komórek.

4,5 Student potrafi dobrać i zastosować własciwe metody oceny kondycji komórek. otrafi wskazać parametry środowiska
zaburzające prawidłową energetyke komórek.

5,0
Student potrafi dobrać i zastosować własciwe metody oceny kondycji komórek. otrafi wskazać parametry środowiska
zaburzające prawidłową energetyke komórek. Korzysta swobodnie z literatury naukowej w jezyku polskim a w stopniu
podstawowym również w języku angielskim.

Inne kompetencje społeczne
MS_1A_O4-2_K01 2,0 Student nie ma świadomości swojej wiedzy i nie rozumie potrzeby samokształcenia się.

3,0 Student ma świadomość swojej wiedzy , jednak nie widzi potrzeby samokształcenia się.

3,5 Student ma świadomość swojej wiedzy, widzi potrzebę samokształcenia się, nie potrafi jednak ocenić zysków, które wynikają
z możliwości oceny kondycji komórek/tkanek.

4,0 Student ma świadomość swojej wiedzy, widzi potrzebę samokształcenia się i potrafi ocenić zyski, które wynikają z możliwości
oceny kondycji komórek/tkanek.

4,5 Student ma świadomość swojej wiedzy, widzi potrzebę samokształcenia się i potrafi krytycznie ocenić  kondycję
komórek/tkanek a także zinterpretować podstawowe dane metaboliczne.

5,0
Student ma świadomość swojej wiedzy, widzi potrzebę samokształcenia się i potrafi krytycznie ocenić  kondycję
komórek/tkanek a także zinterpretować podstawowe dane metaboliczne. Podejmuje próbę poprowadzenia dyskusji
merytorycznej na wybrany temat.

Literatura podstawowa
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Literatura podstawowa
1. Tzagoloff A., Mitochondria, Plenum Press, New York, 1982, Pierwsze

2. Alberts. B. i inni, Podstawy biologii komórki., PWN, Warszawa, 2005, Drugie

3. NICHOLLS DAVID G, BIOENERGETYKA, PWN, Warszawa, 1995

Literatura uzupełniająca
1. Dykens J.A., Will Y., Drug-induced mitochondrial dysfunction., Wiley and Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2008
2. Wojtczak L., Siedemdziesiąt lat badań nad oksydacyjna fosforylacją, czyli od koncepcji chemicznego sprzężenia do wirującej ATP-azy,
Kosmos 49, 467-479., 2000
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ECTS

Mikrobiologia stosowana

stacjonarna

inżynier

WNOZIR/MS/S1/

3,0

zaliczenie

5

polski

3,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk rolniczych

Dyscypliny naukowe technologia żywności i żywienia (100%)

ogólnoakademickiProfil

Moduł

Mikrobiocenozy środowisk naturalnychPrzedmiot

Specjalność

Zakład Mikrobiologii i Biotechnologii StosowanejJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

ćwiczenia audytoryjne 6 15 1,0 0,25 zaliczenieA

laboratoria 6 15 1,0 0,25 zaliczenieL

wykłady 6 15 1,0 0,50 zaliczenieW

Bogusławska-Wąs Elżbieta (Elzbieta.Boguslawska-Was@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny
Sawicki Wojciech (Wojciech.Sawicki@zut.edu.pl), Szymczak Barbara
(Barbara.Szymczak@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Podstawowa wiedza z zakresu mikrobiologii i ekologii

Cele modułu/przedmiotu
C-1 Zapoznanie studentów ze strukturą i funkcjonalną rolą mikrobiocenoz środowisk naturalnych

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-A-1 Rola mikroorganizmów w biocenozach o róznym stopniu zeutrofizowania 4

T-A-2 Sukcesja ekologiczna w mikrobiocenozach naturalnych 4

T-A-3 Środowiska ekstremalne i charakterystyka mikroorganizmów w nich bytujace 4

T-A-4 Środowiska ekstremalne jako źródło pozyskiwania mikroorganizmów wykorzystywanych w biotechnologii
i przemyśle 3

T-L-1 Człowiek jako środowisko bytowania mikroorganizmów 4

T-L-2 Mikroflora wód 4

T-L-3 Mikroflora powietrza 2

T-L-4 Rola mikroorganizmów w środowisku ich bytowania 3

T-L-5 Wykorzytsanie drobnoustrojów wprocesach kontrolowanych 2

T-W-1 Podstawowe pojęcia z mikrobiologii środowiskowej 1

T-W-2 Różnorodność i mechanizmy ewolucji w procesach życiowych mikroorganzimów zasiedlających
zróżnicowane ekosystemy 5

T-W-3 Zespoły drobnoustrojów w środowiskach naturalnych - różnice i podobieństwa 3

T-W-4 Wpływ mikroorganizmów w kształtowaniu zmian zachodzących w naturalnych ekosystemach 3

T-W-5 Środowiska estremalne jako miejsce bytowania mikroorganizmów 3

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
uczestnictwo w zajęciach 15A-A-1

samodzielne przygotowanie się do zaliczenia formy audytoryjnej przedmiotu 10A-A-2

konsultacje 5A-A-3

uczestnictwo w zajęciach 15A-L-1

przygotowanie do zajęć laboratoryjnych 10A-L-2

konsultacje z prowadzącym zajęcia 5A-L-3

uczestnictwo w zajęciach 15A-W-1

Mikrobiocenozy rodowisk naturalnych
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Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin

Przygotowanie do zaliczenia części teoretycznej 10A-W-2

Konsultacje z prowadzącym zajęcia 5A-W-3

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 wykład informacyjny

M-2 metoda projeków

M-3 ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 ocena aktywności studentów na zajęciachF

S-2 ocena projektów przygotowanych na ćwiczeniaF

S-3 zaliczenie pisemneP

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

MS_1A_W03
MS_1A_W07
MS_1A_W09
MS_1A_W10

P6S_WG
P6S_WK P6S_WG C-1 S-1

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-5
T-W-1

M-1
M-2
M-3

MS_1A_O5-1_W01
Student posiada wiedzę w zakresie mikroorganizmów i
tworzonych przez nie społeczności w środowiskach naturalnych,
wpływu czynników determinujących obecność drobnoustrojów i
ich roli w środowisku.

T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5

Umiejętności

MS_1A_U01
MS_1A_U02
MS_1A_U05
MS_1A_U08

P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-1 S-1

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-4
T-L-5

M-2
M-3

MS_1A_O5-1_U01
Student potrafi wskazać charakterystyczne dla określonych
środowisk mikroorganizmy, opisać zależności między nimi oraz
określić wpływ tych mikroorganizmów na miejsce ich bytowania

T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5

Kompetencje społeczne

MS_1A_K01
MS_1A_K03
MS_1A_K05

P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-1 S-1
T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-5

M-1
M-2
M-3

MS_1A_O5-1_K01
Ma świadomość związku między środowiskiem a strukturą
gatunkową i funkcją mikroorganizmów w nim występujących

T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
MS_1A_O5-1_W01 2,0 Nie zna współzalezności pomiędzy strukturą i funkcją mikrobiocenoz i naturalnym środowiskiem ich bytowania

3,0 Ma podstawową wiedzę na temat współzależności struktury i funkcji mikrobiocenoz i naturalnym środowiskiem ich
bytowania.

3,5
4,0
4,5
5,0 Ma wiedzę na temat zależności pomiędzy czynnikami wpływającymi na strukturę i funkcję mikrobiocenoz w środowisku oraz

na podstawie zdobytej wiedzy potrafi przestawić i przeanalizowąć wyniki własnych doświadczeń

Umiejętności
MS_1A_O5-1_U01 2,0 Nie potrafi okreslić współzalezności pomiędzy mikroorganzimami oraz wskazać wzajemnego oddziaływania drobnoustrojów i

środowiska ich bytowania

3,0 Zna podstawowe zależności pomiędzy czynnikami kształtującymi różnorodność środowisk naturalnych a strukturą i funkcją
mikrobiocenoz w nim występujących ale bez umiejętności ich efektywnej analizy.

3,5
4,0
4,5
5,0 Potrafi wskazać i omówić zależności pomiędzy czynnikami wpływającymi na strukturę i funkcję mikrobiocenoz w środowisku

oraz przeprowadzić efektywną analizę opartą na zdobytej wiedzy

Inne kompetencje społeczne
MS_1A_O5-1_K01 2,0 Nie ma świadomości roli społecznej w propagowaniu wiedzy na temat  zależności pomiędzy czynnikami kształtującymi

różnorodność środowisk naturalnych a strukturą i funkcją mikrobiocenoz w nim występujących

3,0 Ma podstawową świadomość roli społecznej w propagowaniu wiedzy na temat czynników wpływające na strukturę i funkcje
mikrobiocenoz występujących w środowiskach naturalnych oraz wskazania potencjalnych możliwości ich wykorzystania

3,5
4,0
4,5
5,0 Ma świadomość roli społecznej w propagowaniu wiedzy na temat czynników wpływające na strukturę i funkcje mikrobiocenoz

występujących w środowiskach naturalnych oraz wskazania potencjalnych możliwości ich wykorzystania

Literatura podstawowa
1. Martin Alexander, Ekologia mikroorganizmów, PWN, Warszawa, 1975
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Literatura podstawowa
2. Sayers A.A., Whitt D.D., Mikrobiologia. Różnorodność, chorobotwórczość i środowisko., PWN, Warszawa, 2003

Literatura uzupełniająca
1. Schlegel H.G., Mikrobiologia ogólna, PWN, 2007
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ECTS

Mikrobiologia stosowana

stacjonarna

inżynier

WNOZIR/MS/S1/

3,0

zaliczenie

5

polski

3,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk rolniczych

Dyscypliny naukowe technologia żywności i żywienia (100%)

ogólnoakademickiProfil

Moduł

Ekologia mikroorganizmówPrzedmiot

Specjalność

Zakład Mikrobiologii i Biotechnologii StosowanejJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

ćwiczenia audytoryjne 6 15 1,0 0,25 zaliczenieA

laboratoria 6 15 1,0 0,25 zaliczenieL

wykłady 6 15 1,0 0,50 zaliczenieW

Bogusławska-Wąs Elżbieta (Elzbieta.Boguslawska-Was@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny
Sawicki Wojciech (Wojciech.Sawicki@zut.edu.pl), Szymczak Barbara
(Barbara.Szymczak@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Podstawowa wiedza z zakresu mikrobiologii i biochemii

Cele modułu/przedmiotu

C-1 Zapoznanie studentów z współzaleznościami i interakcjami zachodzącymi pomiędzy mikroorganizmami oraz praktycznym
wykorzystaniem osiągnięć z ekologii mikroorganizmów

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-A-1 Poziomy troficzne mikroorganizmów i ich rola w ekosystemach 4

T-A-2 Aktywność enzymatyczna mikroorganizmów i ich znaczenie w regulacji funkcjonalnej 4

T-A-3 Udział bakterii i grzybów krążeniu materii 4

T-A-4 Rola mikroorganizmów w procesach biodegradacji 3

T-L-1 Różnorodność mikroorganizmów i ich funkcje  w zróznicowanych ekosystemach 3

T-L-2 Wpływ czynników (optymalne i ekstremalne) na funkcjonowanie mikroorganizmów 4

T-L-3 Relacje pomiedzy mikroorganizmami i metody ich oznaczania 4

T-L-4 Biofilm jako mikrosiedlisko społecznosci 4

T-W-1 Podstawowe pojęcia z ekologii mikroorganizmów 1

T-W-2 Klasyfikacja ekologiczna drobnoustrojów 2

T-W-3 Mikrobiocenozy ich rozwój 2

T-W-4 Związki i współzalezności między mikroorganizmami 4

T-W-5 Dostosowanie i selekcja naturalna 2

T-W-6 Funkcjonalna rola mikroorganizmów w ekosystemach 4

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
uczestnictwo w zajęciach 15A-A-1

Samodzielne przygotowanie do zaliczenia przedmiotu 10A-A-2

Konsultacje z prowadzącym zajecia 5A-A-3

uczestnictwo w zajęciach 15A-L-1

przygotowanie do zajęc praktycznych 10A-L-2

Konsultacje z prowadzącym zajęcia 5A-L-3

Uczestnictwo w zajęciach 15A-W-1

Samodzielne przygotowanie do zaliczenia przedmiotu 10A-W-2

Ekologia mikroorganizm�w
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Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin

Konsultacje z prowadzącym zajęcia 5A-W-3

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 wykład informacyjny

M-2 metoda projeków

M-3 ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 ocena aktywności studentów na ćwiczeniachF

S-2 ocena projektów przygotowanych na ćwiczeniaF

S-3 zaliczenie pisemneP

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

MS_1A_W03
MS_1A_W05
MS_1A_W07

P6S_WG
P6S_WK P6S_WG C-1

S-1
S-2
S-3

T-A-1
T-A-2
T-A-3
T-A-4
T-L-1
T-L-2
T-L-3

M-1
M-2
M-3

MS_1A_O5-2_W01
Zapoznanie studenta z relacjami pomiedzy mikroorganizmami
oraz środowiskiem ich bytowania i znaczeniem
mikroorganizmów w różnych ekosystemach

T-L-4
T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5
T-W-6

Umiejętności

MS_1A_U01
MS_1A_U02
MS_1A_U05
MS_1A_U06
MS_1A_U08

P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-1 S-1

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-4
T-W-1

M-2
M-3

MS_1A_O5-2_U01
Student potrafi wskazać współzależności pomiędzy
mikroorganizami, określic wpływ czynników środowiskowych na
ich obecność oraz wskazać rolę mikroorganizmów w środowisku.
Potrafi wykorzystać  praktyczne osiągnięcia z ekologii
mikroorganizmów w powiększaniu zasobów wykorzystywanych
w życiu człowieka

T-W-3
T-W-4
T-W-5
T-W-6

Kompetencje społeczne

MS_1A_K01
MS_1A_K03
MS_1A_K04
MS_1A_K05

P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-1 S-1

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-4
T-W-1

M-1
M-2
M-3

MS_1A_O5-2_K01
Ma świadomość związku między zmianami zachodzącymi w
środowisku, w tym wynikających z działalności człowieka a
mikroorganizami w nim funkcjonującymi.  Zna rolę
drobnoustrojów w tworzeniu zasobów naturalnych i rozumie
konieczność dbałości i ochrony środowiska naturalnego

T-W-3
T-W-4
T-W-5
T-W-6

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
MS_1A_O5-2_W01 2,0

3,0 Student ma podstawowa wiedzę z zakresu ekologii mikroorganizmów, zna jedynie podstawowe zachowania
mikroorganizmów w srodowisku

3,5
4,0
4,5
5,0

Umiejętności
MS_1A_O5-2_U01 2,0 Nie potrafi okreslić współzalezności pomiędzy mikroorganzimami oraz wskazać wzajemnego oddziaływania drobnoustrojów i

środowiska ich bytowania

3,0 Student potrafi okreslić podstawowe współzalezności pomiędzy mikroorganzimami oraz wskazać wzajemnego oddziaływania
drobnoustrojów i środowiska ich bytowania

3,5
4,0
4,5

5,0
Potrafi wskazać czynniki wpływające na występowanie i rozwój mikroorganzimów w środowisku, oznaczyć współzależności
pomiedzy mikroorganizmami  oraz ich wpływ na środowisko. Wie jak wykorzystac wiedzę na temat praktycznych  osiągnięć z
ekologii mikroorganizmów w powiększaniu zasobów wykorzystywanych w życiu człowieka.

Inne kompetencje społeczne
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Inne kompetencje społeczne
MS_1A_O5-2_K01 2,0 Nie ma rozumie  współzalezności pomiędzy mikroorganzimami oraz nie potrafi wskazać wzajemnego oddziaływania

drobnoustrojów i środowiska ich bytowania

3,0 Student ma podstawową świadomość konieczności szerzenia wiedzy na temat  współzależności pomiędzy mikroorganzimami
oraz  wzajemnego oddziaływania drobnoustrojów i środowiska ich bytowania

3,5
4,0
4,5

5,0
Student ma świadomość konieczności szerzenia wiedzy na temat czynników wpływających na występowanie i rozwój
mikroorganzimów w środowisku,  współzależności pomiędzy mikroorganizmami. Rozumie konieczność wykorzystania swojej
wiedzy i umiejętności w zastosowaniu  praktycznych  osiągnięć  z ekologii mikroorganizmów oraz powiększaniu zasobów
wykorzystywanych w życiu człowieka.

Literatura podstawowa
1. Martin Alexander, Ekologia mikroorganizmów, PWN, Warszawa, 1975

2. Sayers A.A., Whitt D.D., Mikrobiologia. Różnorodność, chorobotwórczość i środowiskao., PWN, Warszawa, 2003

Literatura uzupełniająca
1. Schlegel H.G., Mikrobiologia ogólna, PWN, 2007
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ECTS

Mikrobiologia stosowana

stacjonarna

inżynier

WNOZIR/MS/S1/

2,0

zaliczenie

6

polski

2,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk rolniczych

Dyscypliny naukowe technologia żywności i żywienia (100%)

ogólnoakademickiProfil

Moduł

CytologiaPrzedmiot

Specjalność

Katedra Hydrobiologii, Ichtiologii i Biotechnologii RozroduJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

laboratoria 3 15 1,0 0,50 zaliczenieL

wykłady 3 15 1,0 0,50 zaliczenieW

Formicki Krzysztof (Krzysztof.Formicki@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Tański Adam (Adam.Tanski@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Podstawowe wiadomości z anatomii, fizjologii i biologii

Cele modułu/przedmiotu

C-1 Celem kursu jest zapoznanie studentów z metodologia badań cytologicznych, budową i funkcjonowaniem komórki z
uwzględnieniem różnic strukturalnych traktowanych porównawczo.

C-2 Student nabędzie umiejętność obsługi różnego typu mikroskopów oraz wiedzę praktyczną dotycząca metod badań
cytologicznych.

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-L-1

Technika badania struktur biologicznych (mikroskopia kontrastowo-fazowa, mikroskopia interferencyjna,
ultramikroskopia, mikroskopia polaryzacyjna
Barwienie cytologiczne (mechanizm barwienia, metachromazja)
Cytochemiczne i histochemiczne metody barwienia (wykrywanie białek, wykrywanie aldehydów,
wykrywanie kwasów nukleinowych, reakcja PAS, wykrywanie lipidów, wykrywanie enzymów

2

T-L-2
Struktury elementarne w systemach biologicznych (jednostka włókiennicza - kolagen,
makromolekularna budowa ziaren kolagenu, krew- krzepnięcie)
Metody histochemiczne oparte na oznaczaniu fizycznym (mikroskopia fluorescencyjna, mikroskopia
konfokalna)

2

T-L-3 Struktury elementarne w systemach biologicznych (jednostka włókiennicza - kolagen,
makromolekularna budowa ziaren kolagenu, krew- krzepnięcie) 2

T-L-4 Błona plazmatyczna (struktura, skład chemiczny, dysocjacja i reasocjacja komórek) 2

T-L-5 Funkcja systemu wakuolarnego (funcja mechaniczna, wymiana, przebudowa i przemieszczanie błon 2

T-L-6 Komórka roślinna (ściany komórkowe, chloroplast) 2

T-L-7 Przygotowanie zawiesin komórkowych do badań histochemicznych (badanie żywych komórek,
wyosobnianie komórek) 1

T-L-8 Ultrastruktura plemnika (morfologia, analiza komet) 2

T-W-1 Metody badań cytologicznych - mikroskopia świetlna, kontrast fazowy, mikroskopia polaryzacyjna,
mikroskopia elektronowa 2

T-W-2
Chemiczne składniki komórki (woda; składniki mineralne; makrocząsteczki, monomery i polimery;
aminokwasy i białka; cukrowce; polisacharydy złożone, mukopolisacharydy, mukoproteidy i
glikoproteidy; lipidy; kwasy nukleinowe; enzymy.

2

T-W-3 Cytoplazma i organelle cytoplazmatyczne 2

T-W-4 Cytoszkielet 2

T-W-5 Struktura i funkcje białek 2

T-W-6 Budowa błon, transport przez błony, cytoplazmatyczny system wakuolarny i mikrosomy (ogólna
morfologia, właściwości cytochemiczne systemu, funkcja systemu wakuolarnego. 2

T-W-7 Wzrost komórek, energetyka komórki, różnicowanie 3

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin

Cytologia
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Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin

Udział w ćwiczeniach labolatoryjnych 15A-L-1

Udział w konsultacjach 5A-L-2

Przygotowanie sie do zajęć 4A-L-3

Przygotowanie prezentacji multimedialnej 3A-L-4

Przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń labolatoryjnych 3A-L-5

Udział w wykładach 15A-W-1

Udział w konsultacjach 4A-W-2

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu 7A-W-3

Przygotowanie sie do zaliczenia wykładów 5A-W-4

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

M-1 Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, objaśnienie lub wyjaśnienie, wykład problemowy,
wykład konwersatoryjny

M-2

Dyskusja dydaktyczna związana z wykładem, film, pokaz, ćwiczenia laboratoryjne (m.in. wykonywanie i analiza wymazów,
wykonywanie i analiza preparatów histologicznych, pokaz działania automatycznego systemu analizującego plemniki –
Computer Assisted Semen Analysis Systems – CASA, umożliwiajacego precyzyjny pomiar ruchu plemników w czasie oraz
rejestracje zmian kierunku ruchu w różnych warunkach fizjologicznych i eksperymentalnych; w labolatorium izotermicznym
obserwacja postępów w rozwoju zarodkowym wybranych gatunków ryb), pokaz działania programu do "Analizy komet" przy
ocenie jakości materiału genetycznego pochodzacego z plemników ryb

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)

S-1 Ocena za "wejsciówkę"
ocena aktywnosci studenta na zajęciachF

S-2 Pisemne zaliczenie ćwiczeń – 1 kolokwiumF

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

MS_1A_W03
MS_1A_W11

P6S_WG
P6S_WK P6S_WG C-1

C-2
S-1
S-2

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-4
T-L-5
T-L-6
T-L-7
T-L-8

M-1
M-2

MS_1A_O6-1_W01
Po odbyciu kursu student ma wiedzę na temat morfologii
elementów składowych komórki prokariotycznej i
eukariotycznej, chemicznych składników komórki, cytoszkieletu,
budowy błon komórkowych oraz mechanizmu transportu przez
nie substancji o różnej wielkości i budowie.

T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5
T-W-6
T-W-7

Umiejętności

MS_1A_U07
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-1
C-2

S-1
S-2

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-4
T-L-5
T-L-6
T-L-7
T-L-8

M-1
M-2

MS_1A_O6-1_U01
Student umie obsłużyć mikroskopy różnego typu, umie stosować
techniki badawcze do poszczególnych struktur biologicznych
komórki, umie przygotować zawiesiny komórkowe do badań
histochemicznych, umie zastosować histo- i cytochemiczne
metody barwienia przy badaniu elementów składowych
komórek.

T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5
T-W-6
T-W-7

Kompetencje społeczne

MS_1A_K03
P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-1
C-2

S-1
S-2

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-4
T-L-5
T-L-6
T-L-7
T-L-8

M-1
M-2

MS_1A_O6-1_K01
Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz
gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i
ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania.

T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5
T-W-6
T-W-7

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
MS_1A_O6-1_W01 2,0 Student nie ma żadnej wiedzy na temat budowy i działania organelli komórkowych.

3,0 Student ma wiedzę na temat morfologii elementów składowych komórki prokariotycznej i eukariotycznej.

3,5 Student ma wiedzę na temat morfologii elementów składowych komórki prokariotycznej i eukariotycznej oraz chemicznych
składników komórki.

4,0 Student ma w większości  wiedzę na temat morfologii elementów składowych komórki prokariotycznej i eukariotycznej,
chemicznych składników komórki, cytoszkieletu, budowy błon komórkowych .

4,5
Student ma w większości  wiedzę na temat morfologii elementów składowych komórki prokariotycznej i eukariotycznej,
chemicznych składników komórki, cytoszkieletu, budowy błon komórkowych oraz mechanizmu transportu przez nie
substancji o różnej wielkości i budowie.

5,0
Student ma pełną wiedzę na temat morfologii elementów składowych komórki prokariotycznej i eukariotycznej, chemicznych
składników komórki, cytoszkielet, budowy błon komórkowych oraz mechanizmu transportu przez nie substancji o różnej
wielkości i budowie.
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Umiejętności
MS_1A_O6-1_U01 2,0 Student nie umie obsłużyć mikroskopów różnych typów, nie umie stosować  technik badawczych do badania poszczególnych

struktur biologicznych komórki,
3,0 Student umie obsłużyć w większości obsłużyć mikroskopy różnego typu.

3,5 Student umie obsłużyć w większości obsłużyć mikroskopy różnego typu, umie przygotować zawiesiny komórkowe do badań
histochemicznych.

4,0 Student umie obsłużyć obsłużyć mikroskopy różnego typu, umie stosować  techniki badawcze do poszczególnych struktur
biologicznych komórki, umie przygotować zawiesiny komórkowe do badań histochemicznych.

4,5
Student umie obsłużyć mikroskopy różnego typu, umie stosować techniki badawcze do poszczególnych struktur
biologicznych komórki, umie przygotować zawiesiny komórkowe do badań histochemicznych, umie zastosować podstawowe
histo- i cytochemiczne metody barwienia przy badaniu elementów składowych komórek.

5,0
Student umie obsłużyć mikroskopy różnego typu, umie stosować  techniki badawcze do poszczególnych struktur
biologicznych komórki, umie przygotować zawiesiny komórkowe do badań histochemicznych, umie zastosować histo- i
cytochemiczne metody barwienia przy badaniu elementów składowych komórek.

Inne kompetencje społeczne
MS_1A_O6-1_K01 2,0 Student przy pracy ze zwierzętami nie postępuje zgodnie z zasadami etyki

3,0 Student ma podstawową świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporzadkowania się zasadom
pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane działania

3,5 Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporzadkowania się zasadom pracy w zespole i
ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane działania

4,0 Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość i chęć podporzadkowania się zasadom pracy w
zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane działania

4,5 Student ma pełną świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość i chęć podporzadkowania się zasadom
pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane działania

5,0
Student ma pełną świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość i chęć podporzadkowania się zasadom
pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane działania. Wykazuje się organizacją pracy w zespole

Literatura podstawowa
1. lian, Raff Martin, Roberts Keith, Walter Peter,, Podstawy biologii komórki, cz 1, 2,, Wydawnictwo Naukowe PWN,, Warszawa, 2009

2. Krygier-Stojałowska A., Godlewski H.G. (red.), Topochemiczne metody badania komórek i tkanek,, PWN, Warszawa

3. Robertis De E. D. P., Nowinski W.W., Saez F.A., Cytologia (Biologia komórki),, PWN, Warszawa

4. Giese A.C.,, Fizjologia komórki, PWN, Warszawa

5. Kawiak J., Osuchowska Z., Przełęcka A. (red.), Ultrastruktura i funkcja komórki,, PWN, Warszawa
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ECTS

Mikrobiologia stosowana

stacjonarna

inżynier

WNOZIR/MS/S1/

2,0

zaliczenie

6

polski

2,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk rolniczych

Dyscypliny naukowe technologia żywności i żywienia (100%)

ogólnoakademickiProfil

Moduł

HistologiaPrzedmiot

Specjalność

Katedra Hydrobiologii, Ichtiologii i Biotechnologii RozroduJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

laboratoria 3 15 1,0 0,50 zaliczenieL

wykłady 3 15 1,0 0,50 zaliczenieW

Formicki Krzysztof (Krzysztof.Formicki@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny
Korzelecka-Orkisz Agata (Agata.Korzelecka-Orkisz@zut.edu.pl), Tański Adam
(Adam.Tanski@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Podstawowe wiadomości z anatomii, fizjologii i biologii

Cele modułu/przedmiotu

C-1 Celem kursu jest zapoznanie studentów z mikroskopową budową organizmów, z uwzględnieniem różnic strukturalnych
traktowanych porównawczo.

C-2
Zapoznanie studentów z zależnościami pomiędzy budową histologiczną tkanek i narządów;
Tak postrzegana wiedza histologiczna (wzbogacona o topografię narządów) jest nieodzowna dla przyswojenia wiedzy z
zakresu innych dyscyplin.

C-3 Student nabędzie umiejętność obsługi różnego typu mikroskopów oraz wiedzę praktyczną dotycząca preparatyki
histologicznej.

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-L-1 Techniki histologiczne. Utrwalanie materiału histologicznego. Przygotowanie skrawków;
Barwienie preparatów tkankowych – różne typy barwników. Wpływ techniki na jakość preparatów; 2

T-L-2 Tkanka nabłonkowa – rodzaje, pochodzenie, zróżnicowanie budowy jako wyraz przystosowania do
miejsca występowania i pełnionej funkcji; 2

T-L-3
Tkanka łączna właściwa, siateczkowata, galaretowata – struktury i elementy składowe, powstawanie,
miejsca występowania w organizmie, unerwienie, unaczynienie; tkanka tłuszczowa żółta i brunatna;
tkanka chrzęstna i kostna – struktury, elementy składowe, powstawanie; krew i limfa – elementy
składowe, powstawanie.

2

T-L-4
Tkanka mięśniowa – rodzaje, unerwienie, budowa sarkomeru, ślizgowa teoria skurczu mięśnia, typy
włókien mięśniowych – czerwone i białe, molekularny mechanizmu skurczu (skurcz izotoniczny,
izometryczny i rozkurcz);

2

T-L-5 Tkanka nerwowa – rodzaje komórek w układzie nerwowym, pojęcie i budowa nerwu; 1

T-L-6
Udział i rola tkanek w strukturach o wyższym stopniu integracji morfo-funkcjonalnej - organach i
układach, pokrycie ciała, układy krążenia i narządy krwiotwórcze, limfatyczny, pokarmowy, oddechowy,
dokrewny, wydalniczy, nerwowy, opony mózgowo-rdzeniowe, narządy zmysłów, układ rozrodczy.

2

T-L-7 Budowa histologiczna poszczególnych tkanek i narządów. Morfologiczne modyfikacje komórek w
narządach i układach jako wyraz pełnionych funkcji, współzależność strukturalna i funkcjonalna. 2

T-L-8 Analiza jakosci nasienia z wykorzystaniem komputerowego systemu CASA. Zastosowanie
mikromanipulacji w badanich biologicznych. 2

T-W-1
Metody badań budowy i funkcji tkanek; rozwój nauki o tkankach jako efekt postępu w zakresie technik i
metod badawczych; rodzaje mikroskopów – świetlne i elektronowe; hodowla tkanek obserwowanych in
vitro i in vivo;

1

T-W-2

Elementy strukturalne ciała – komórki, tkanki, organy, układy (budowa zewnętrzna i wewnętrzna
komórki, struktury wewnątrzkomórkowe, zróżnicowanie wielkości, kształtów i budowy zewnętrznej i
wewnętrznej w zależności od pełnionej funkcji; rodzaje tkanek - udział i rola tkanek w strukturach o
wyższym stopniu integracji morfo-funkcjonalnej – organach i układach; Narządy – topografia, udział
różnych struktur tkankowych w poszczegól-nych narządach, morfologiczne modyfikacje komórek w
poszczególnych narządach;  współzależność strukturalna i funkcjonalna poszczególnych narządów
wewnątrz układu;

1

Histologia
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Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-W-3 Tkanki nabłonkowe – rodzaje, pochodzenie, zróżnicowanie budowy jako wyrazu przystosowania jego
makro- i mikrostruktury do miejsca występowania i pełnionej funkcji; 1

T-W-4
Tkanki pogranicza; nabłonki - rodzaje, budowa nabłonka jako wyraz przystosowania jego makro- i
mikrostruktu-ry do miejsca występowania i pełnionej funkcji; pochodzenie nabłonków.
Skóra: budowa, funkcje, warstwy, ubarwienie skóry, specyficzność i zróżnicowanie skóry na tle funkcji
przez nią spełnianych.

2

T-W-5
Tkanki środowiska wewnętrznego - łączne, rodzaje, substancja pozakomórkowa (macierz), komórki
tkanki łącznej właściwej, budowa substancji pozakomórkowej, kolagenowe i niekolagenowe składniki
macierzy; budowa chemiczna i struktura mineralna tkanki, typy połączeń kości; krew jako zawiesina
komórek (krwinek) i płytek krwi w płynnej substancji międzykomórkowej; skład krwi

2

T-W-6
Tkanki mięśniowe jako zbiór komórek zdolnych do skurczu i rozkurczu – rodzaje, pochodzenie, włókno
mięśniowe – miocyt, budowa sarkomeru, miofilamenty cienkie i grube; ślizgowa teoria skurczu mięśnia;
molekularny mechanizm skurczu, tubule poprzeczne i siateczka sarkoplazmatyczna; typy włókien
mięśniowych; tkanka mięśniowa sercowa; tkanka mięśniowa gładka;

2

T-W-7
Układ krążenia (krwionośny i limfatyczny) - arterie i żyły, naczynia włosowate, serce; budowa i
topografia; serca limfatyczne; układy wrotne – specyficzna budowa, topografia, znaczenie; mięśnie
układu krążenia; ośrodki i struktury regulujące pracę i czynności układu krążenia.

1

T-W-8

Układy wydalniczy i osmoregulacyjny jako zespół organów wyprowadzających z organizmu na zewnątrz
nadmiar wody, końcowe produkty przemiany materii oraz substancje toksyczne; budowa nerki ;
topografia, podział na odcinki, struktury wewnętrzne, moczowody; wątroba i jej udział w wydalaniu i
neutralizacji toksyn i końcowych produktów przemiany materii; woreczek żółciowy, kanał
wyprowadzający żółć; układy wrotne, skzela i pęcherz pławny – rola w wydalaniu CO2 oraz nadmiaru
soli, komórki chlorkowe; układy wrotne; przewód pokarmowy – nabłonki „odsalające” wodę morską.

1

T-W-9

Układ wydzielania wewnętrznego (endokrynny) - struktura (gruczoły) i topografia układu endokrynnego
ryb; budowa komórkowa ważniejszych gruczołów, regulacja hormonalna funkcji i wpływ oddziaływań
hormonów na struktury organizmu ryby; morfo-funkcjonalne skutki zaburzeń funkcji poszczególnych
gruczołów; struktury neurosekrecyjne, udział gruczołów wydzielania wewnętrznego w regulacji i
przygotowaniu organizmu do rozrodu; możliwości zastosowań praktycznych.

1

T-W-10
Tkanka nerwowa, układ nerwowy – neuron, tkanka glejowa, rozwój tkanki nerwowej, zakończenia
nerwowe, rozwój układu nerwowego, pojęcie i budowa nerwu; opony mózgowo-rdzeniowe – budowa,
funkcje; płyn mózgowo-rdzeniowy; mózg, nerwy mózgowe, rdzeń kręgowy, układ autonomiczny.

1

T-W-11
Układ i narządy rozrodcze – gonady i przewody wyprowadzające; zmiany strukturalne w budowie
zewnętrznej towarzyszące cyklom rozrodczym i ich biologiczne znaczenie; Zmiany strukturalne w
układzie endokrynnym; gruczoły płciowe, gonady, komórki rozrodcze – plemniki i jaja; spermatogeneza,
owogeneza.

1

T-W-12 Mechanizm przenikania i transportu przez błony cytoplazmatyczne i wewnętrzne komórki substancji
(gazy, toksyny). 1

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
Uczestnictwo w zajęciach 15A-L-1

Udział w konsultacjach 3A-L-2

Zapoznanie się z piśmiennictwem naukowym dotyczacym bieżacych ćwiczeń 5A-L-3

Przygotowanie się do zaliczenia labolatoriów 4A-L-4

Zaliczenie pisemne zajęć 3A-L-5

Udział w wykładach 15A-W-1

Uczestnictwo w konsultacjach 6A-W-2

Studiowanie literatury przedmiotu 4A-W-3

Przygotowanie się do zaliczenia wykładów 5A-W-4

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

M-1 Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, objaśnienie lub wyjaśnienie, wykład problemowy,
wykład konwersatoryjny

M-2
Dyskusja dydaktyczna związana z wykładem, film, pokaz, ćwiczenia laboratoryjne (wypreparowanie mięśni, oglądanie
preparatów w formalinie, wykonanie i oglądanie preparatów histologicznych poszczególnych tkanek i układów róznych
gatunków kregowców i bezkregowców)

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)

S-1 Ocena za przygotowanie do zajęć
ocena aktywnosci studenta na zajęciachF

S-2 Pisemne zaliczenie ćwiczeń – 2 kolokwiaP

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza
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MS_1A_W11 P6S_WG C-1
C-2

S-1
S-2

T-W-1
T-W-2
T-W-4
T-W-5
T-W-6

M-1
M-2

MS_1A_O6-2_W01
Student po zakończeniu kursu będzie umiał scharakteryzować
szczegółowo budowę histologiczną różnych gatunków zwierząt
kregowych oraz wybranych bezkregowców wodnych

T-W-7
T-W-8
T-W-9
T-W-10

Umiejętności

MS_1A_U01
MS_1A_U03

P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-1
C-2

S-1
S-2

T-W-8
T-W-9 M-1

M-2

MS_1A_O6-2_U01
Po przeprowadzonych zajęciach student umie posługiwac się
specjalistyczną terminologią dotyczącą histologiii kręgowców i
bezkręgowcóe w formie werbalnej oraz pisemnej oraz rozumie
literaturę z zakresu badań histologicznych.

T-W-10
T-W-11

MS_1A_U07
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-1
C-2

S-1
S-2

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-4
T-L-5
T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4

M-1
M-2

MS_1A_O6-2_U02
Student potrafi wykonać preparat histologiczny w celu oceny
stanu narządu wewnętrznego.

T-W-5
T-W-6
T-W-7
T-W-8
T-W-9
T-W-10
T-W-11
T-W-12

Kompetencje społeczne

MS_1A_K03
P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-1
C-2 S-1

T-W-1
T-W-2
T-W-4
T-W-5
T-W-6

M-1
M-2

MS_1A_O6-2_K01
Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz
gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i
ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania.

T-W-7
T-W-8
T-W-9
T-W-10
T-W-11

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
MS_1A_O6-2_W01 2,0 Student nie ma żadnej wiedzy na temat  budowy histologicznej kręgowców.

3,0 Student ma wiedzę na temat  wybranych elementów budowy histologicznej kręgowców.

3,5 Student ma wiedzę na temat  wybranych elementów budowy histologicznej kręgowców.

4,0 Student ma wiedzę na temat  budowy histologicznej kręgowców.

4,5 Student ma wiedzę na temat  budowy histologicznej kręgowców oraz potrafi scharakteryzować powiązania niektóre
morfologiczno-funkcjonalne istniejące pomiędzy poszczególnymi narządami oraz całymi układami organizmu.

5,0 Student ma wiedzę na temat  budowy histologicznej kręgowców oraz potrafi scharakteryzować powiązania morfologiczno-
funkcjonalne istniejące pomiędzy poszczególnymi narządami oraz całymi układami organizmu.

Umiejętności
MS_1A_O6-2_U01 2,0 Student nie potrafi posługiwać się terminologię histologiczną.

3,0 Student zna podstawowe zwroty histologiczne.

3,5 Student zna podstawowe zwroty histologiczne i umie je prawidłowo zastosować w praktyce.

4,0 Student rozumie wiekszość specjalistycznej terminologii dotyczacej histologii oraz rozumie podstawową literaturę z zakresu
badań histologicznej.

4,5 Student umieć posługiwac się specjalistyczna terminologia dotyczacą histologii  w jezyku polskim w formie werbalnej i
pisemnej oraz rozumie literaturę z zakresu badań histologicznych.

5,0 Student umieć posługiwaę się specjalistyczna terminologia dotyczacą histologii zarówno w jezyku polskim jak i j. łacińskim w
formie werbalnej i pisemnej oraz rozumie literaturę z zakresu badań histologicznych.

MS_1A_O6-2_U02 2,0 Student nie potrafi wykonać preparatu histologicznego, anie nie potrafi go ocenić.

3,0 Potrafi  zinterpretować obraz mikroskopowy wybranych preparatów histologicznych.

3,5 Potrafi  zinterpretować obraz mikroskopowy wybranych preparatów histologicznych.

4,0 Potrafi prawidłowo zinterpretować obraz mikroskopowy większości preparatów histologicznych.

4,5 Potrafi wykonać preparat histologiczny z większości narządów oraz prawidłowo zinterpretować ich obraz.

5,0 Potrafi wykonać preparat yhistologiczne z różnych narzadów oraz prawidłowo zinterpretować ich obraz.

Inne kompetencje społeczne
MS_1A_O6-2_K01 2,0 Student przy pracy ze zwierzętami nie postępuje zgodnie z zasadami etyki

3,0 Student ma podstawową świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporzadkowania się zasadom
pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane działania

3,5 Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporzadkowania się zasadom pracy w zespole i
ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane działania

4,0 Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość i chęć podporzadkowania się zasadom pracy w
zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane działania

4,5 Student ma pełną świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość i chęć podporzadkowania się zasadom
pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane działania

5,0
Student ma pełną świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość i chęć podporzadkowania się zasadom
pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane działania. Wykazuje się organizacją pracy w zespole

Literatura podstawowa
1. Cichocki Tadeusz, Litwin Jan A., Mirecka Jadwiga, Kompendium histologii Podręcznik dla studentów nauk medycznych i przyrodniczych,
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2009, 4
2. Sawicki Wojciech, Histologia, PZWL, Warszawa, 2009

3. Kilarski Wincenty, Anatomia ryb, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 2012

4. Jura Czesław Klag Jerzy (red.)., Podstawy embriologii człowieka i zwierząt, Cz.1-2., Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005
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ECTS

Mikrobiologia stosowana

stacjonarna

inżynier

WNOZIR/MS/S1/

5,0

egzamin

7

polski

5,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk rolniczych

Dyscypliny naukowe technologia żywności i żywienia (100%)

ogólnoakademickiProfil

Moduł

Biologia molekularna drobnoustrojówPrzedmiot

Specjalność

Zakład Mikrobiologii i Biotechnologii StosowanejJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

ćwiczenia audytoryjne 4 15 1,0 0,25 zaliczenieA

laboratoria 4 15 2,0 0,25 zaliczenieL

wykłady 4 30 2,0 0,50 egzaminW

Bogusławska-Wąs Elżbieta (Elzbieta.Boguslawska-Was@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Sawicki Wojciech (Wojciech.Sawicki@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Znajomość podstaw z zakresu biochemii

W-2 znajomość podstaw genetyki, i technik mikrobiologicznych

Cele modułu/przedmiotu

C-1
Spodziewanym celem jest zrozumieniem przez studentów podstaw genetyki i biologii molekularnej bakterii w zakresie
pozwalającym na planowanie manipulacji genetycznych z bakteriami i optymalizację procesów biotechnologicznych z
użyciem bakterii.

C-2 Spodziewanym efektem praktycznym jest opanowanie przez studentów podstawowych technik genetyki, genetyki
molekularnej oraz biotechnologii molekularnej bakterii.

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-A-1 Mutacje spontaniczne, transformacje, koniugacja. 3

T-A-2 Klonowanie molekularne 3

T-A-3 Wektory bakteryjne 3

T-A-4 Metody wprowadzania obcego DNA - od wektora do „konstruktu” 3

T-A-5 Drobnoustroje transgeniczne 3

T-L-1 Bezpieczeństwo pracy w laboratorium biologii molekularnej bakterii 2

T-L-2 Organizacja materiału genetycznego bakterii. Metody izolacji DNA chromosomów bakteryjnych: izolacja
chromosomalnego DNA bakterii Gram ujemnej (Escherichia coli) i Gram dodatniej (Bacillus subtilis) 6

T-L-3
Oczyszczania i analiza chromosomalnego DNA bakterii do manipulacji enzymatycznych: odbiałczanie
chromosomalnego DNA w warunkach minimalizujących fragmentację; porównanie metod oceny stężenia
i jakości DNA w chromosomalnych preparatach

7

T-W-1 Budowa i funkcje komórki bakteryjnej 6

T-W-2 Chromosom bakteryjny 6

T-W-3 Ekspresja genów 6

T-W-4 Ruchome elementy genetyczne bakterii i horyzontalny transfer genów 6

T-W-5 Bakteriofagi 4

T-W-6 Molekularne podstawy bakteryjnej patogenezy 2

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
uczestnictwo w zajęciach 15A-A-1

Przygotowanie i omówienie zagadnień audytoryjnych 15A-A-2

Uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych 18A-L-1

Biologia molekularna drobnoustroj�w
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Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin

Przygotowanie do zaliczenia treści ćwiczeń laboratoryjnych 15A-L-2

Analiza i interpretacja uzyskanych wyników opracowanych testów genetycznych 9A-L-3

Samodzielne studiowanie literatury i przygotowanie sie teoretyczne do ćwiczeń 9A-L-4
Podsumowanie wyników doświadczeń przeprowadzonych na zajęciach. Przygotowanie sprawozdań w
postaci pisemnej i prezentacji multimedialnych. 9A-L-5

Uczestnictwo w zajęciach 9A-W-1

Samodzielna analiza treści wykładów 11A-W-2

Konsultacje 10A-W-3

Samodzielne studiowanie literatury 18A-W-4

Przygotowanie do zaliczenia tresci wykładów 10A-W-5

Egzamin pisemny 2A-W-6

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Wykłady wspomagane prezentacjami multimedialnymi

M-2 Dyskusja dydaktyczna

M-3
ćwiczenia laboratoryjne – zaprojektowanie i wykonanie doświadczenia w grupach pod nadzorem osoby prowadzącej zajęcia
(używanie komputera, urządzeń laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz odczynników do biologii
molekularnej)

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 Ocena aktywności studentów na ćwiczeniach laboratoryjnychF

S-2 Ocena sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnychF

S-3 Egzamin pisemny z treści przedmiotuP

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

MS_1A_W01
MS_1A_W03

P6S_WG
P6S_WK P6S_WG C-1 S-3

T-A-1
T-A-2
T-A-3
T-A-4
T-A-5
T-L-1
T-L-2

M-1
M-2

MS_1A_O7-1_W01
student definiuje i objasnia podstawowe zjawiska genetyczne i
charakteryzuje mechanizmy przekazywania genów u
drobnoustrojów

T-L-3
T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5
T-W-6

MS_1A_W09 P6S_WG
P6S_WK C-1 S-3

T-A-1
T-A-2
T-A-3
T-A-4
T-A-5
T-L-1
T-L-2

M-1
M-2

MS_1A_O7-1_W02
Student posiada wiedzę dotyczacą współczesnych metod
badawczych stosowanych w laboratoriach biologii molekularnej

T-L-3
T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5
T-W-6

Umiejętności

MS_1A_U04
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-2 S-1
S-2

T-L-1
T-L-2 M-1

M-2
M-3

MS_1A_O7-1_U01
Student potrafi definiować oraz swobodnie objasniac i
interpretować podstawowe zjawiska genetyki drobnoustrojów
oraz w swobodny sposób zinterpretować mechanizmy interakcji
genetycznoo-srodowiskowej.

T-L-3

Kompetencje społeczne

MS_1A_K01
P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-1 S-3

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-W-1
T-W-2

M-1
M-3

MS_1A_O7-1_K01
Student wykazuje dbałość o własciwą realizację powierzanych
zadań pracując samodzielnie jak i w zespole.

T-W-3
T-W-4
T-W-5
T-W-6

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
MS_1A_O7-1_W01 2,0 Student nie potrafi w najprostszy sposób zaprezentować swojej wiedzy

3,0 Student prezentuje "suche" wyniki bez umiejętności ich efektywnej analizy.

3,5 Student prezentuje wyniki z umiejętności ich efektywnej analizy.

4,0 Student nie tylko efektywnie prezentuje wyniki, ale również dokonuje ich analizy. Potrafi również prowadzić dyskusję o
osiągniętych wynikach.

4,5 Student potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach oraz oszacować błędy.

5,0 Student potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach, a także proponować modyfikacje
w układzie pomiarowym.
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Wiedza
MS_1A_O7-1_W02 2,0 Student nie potrafi w najprostszy sposób zaprezentować swojej wiedzy

3,0 Student prezentuje "suche" wyniki bez umiejętności ich efektywnej analizy.

3,5 Student prezentuje wyniki z umiejętności ich efektywnej analizy.

4,0 Student nie tylko efektywnie prezentuje wyniki, ale również dokonuje ich analizy. Potrafi również prowadzić dyskusję o
osiągniętych wynikach.

4,5 Student potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach oraz oszacować błędy.

5,0 Student potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach, a także proponować modyfikacje
w układzie pomiarowym.

Umiejętności
MS_1A_O7-1_U01 2,0 Student nie potrafi zidentyfikować i poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi pojawić się na każdym z etapów

pracy, nie operuje wiedzą kontekstową

3,0 Student potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z nieznaczną pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z
procesem przygotowania zleconej pracy

3,5 Student potrafi zidentyfikować i samodzielnie radzi sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem
przygotowania zleconej pracy

4,0 Student potrafi  samodzielnie zidentyfikować i radzi sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem
przygotowania własnego przedsięwzięcia

4,5 Student samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje trudności związane z procesem przygotowania własnego przedsięwzięcia

5,0 Student samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje trudności związane z procesem przygotowania własnego
przedsięwzięcia,dzieki posiadanej wiedzy i umiejetnością wykazuje się własną inicjatywą.

Inne kompetencje społeczne
MS_1A_O7-1_K01 2,0 Nie wykazuje potrzeby uzupełniania wiedzy z zakresu biologii molekularnej

3,0 Ma znikomą świadomość znaczenia ciągłego uzupełniania wiedzy z zakresu biologii molekularnej dla efektywności realizacji
powierzonych zadań.

3,5 Dostrzega w średnim stopniu potrzebę stosowania zdobytej wiedzy w praktyce i poszerzenia zakresu zdobytych informacji

4,0 Wykazuje w stopniu dobrym dbałość o właściwą realizację powierzonych zadań.

4,5 Ma dobrą świadomość zagrożenia i posiada dobrą zdolność oceny sytuacji i wykorzystania własnej wiedzy i umiejetności w
realizowaniu powierzonych zadań.

5,0 Może być  liderem zespołu, pracującego nad powierzonym projektem, wykazuje sie dobrą organizacją pracy swojej jak i
zespołu. Dba o prawidłowy przebieg realizacji projektu.

Literatura podstawowa
1. Baj J., Markiewicz Z. (red.), Biologia molekularna bakterii, PWN,, Warszawa, 2006

2. Węgleński P. (red)., Genetyka Molekularna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,, 2006, Wydanie VI zmienione

3. Singleton P., Bakterie w Biologii, Biotechnologii i Medycynie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2000

4. Glick B. R., Pasternak J. J., Molecular biotechnology, ASM, 2003

Literatura uzupełniająca
1. Krystyna Skwarło-Sońta red. naczelna, KOSMOS - Problemy Nauk Biologiczncych (czasopismo), Polskie Towarzystwo Przyrodników  im.
Kopernika, Kraków, 2011
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ECTS

Mikrobiologia stosowana

stacjonarna

inżynier

WNOZIR/MS/S1/

5,0

egzamin

7

polski

5,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk rolniczych

Dyscypliny naukowe technologia żywności i żywienia (100%)

ogólnoakademickiProfil

Moduł

Genetyka mikroorganizmówPrzedmiot

Specjalność

Zakład Mikrobiologii i Biotechnologii StosowanejJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

ćwiczenia audytoryjne 4 15 1,0 0,25 zaliczenieA

laboratoria 4 15 2,0 0,25 zaliczenieL

wykłady 4 30 2,0 0,50 egzaminW

Bogusławska-Wąs Elżbieta (Elzbieta.Boguslawska-Was@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Sawicki Wojciech (Wojciech.Sawicki@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Znajomość podstaw z zakresu biochemii

W-2 znajomość podstaw genetyki, i technik mikrobiologicznych

Cele modułu/przedmiotu

C-1
Spodziewanym celem jest zrozumieniem przez studentów podstaw genetyki i biologii molekularnej bakterii w zakresie
pozwalającym na planowanie manipulacji genetycznych z bakteriami i optymalizację procesów biotechnologicznych z
użyciem bakterii.

C-2 Spodziewanym efektem praktycznym jest opanowanie przez studentów podstawowych technik genetyki, genetyki
molekularnej oraz biotechnologii molekularnej bakterii.

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-A-1 Mutacje spontaniczne, transformacje, koniugacja. Analiza mutantów Escherichia coli i Saccharomyces
cerevisiae 3

T-A-2 Struktura genu prokariotycznego. Kod genetyczny. Odziaływanie kodon-antykodon. 3

T-A-3 Regulacja ekspresji genów u bakterii (operon laktozowy i tryptofanowy E. coli). 2

T-A-4 Reakcja PCR. Klonowanie genów: klonowanie fragmentu DNA na wektorze plazmidowym; bank
genomowy drożdży. Analiza produktów PCR. Mapy restrykcyjne. 5

T-A-5 Sekwencjonowanie DNA. Analiza sekwencji z wykorzystaniem baz danych. Heterologiczna ekspresja
genów. Geny reporterowe. 2

T-L-1 Bezpieczeństwo pracy w laboratorium biologii molekularnej bakterii 2

T-L-2 Organizacja materiału genetycznego bakterii. Metody izolacji DNA chromosomów bakteryjnych: izolacja
chromosomalnego DNA bakterii Gram ujemnej (Escherichia coli) i Gram dodatniej (Bacillus subtilis) 6

T-L-3
Oczyszczania i analiza chromosomalnego DNA bakterii do manipulacji enzymatycznych: odbiałczanie
chromosomalnego DNA w warunkach minimalizujących fragmentację; porównanie metod oceny stężenia
i jakości DNA w chromosomalnych preparatach

7

T-W-1 Budowa komórki bakteryjnej, Geny i DNA (chromosom bakteryjny: podwójna helisa, superhelisa,
zwinięcie chromosomu 4

T-W-2 Białka histonopodobne, podobieństwa i różnice między bakteryjnymi białkami histopodobnymi a
eukariotycznymi histonami. Białka HU, IHF i FIS. 4

T-W-3 Reguły replikacji DNA. Inicjacja replikacji chromosomu bakteryjnego, rola białka DnaA, sekwencja ori.
Widełki replikacyjne, ruch i enzymatyka procesu polimeryzacji DNA. 6

T-W-4
Plazmidy, typy plazmidów - klasyfikacja. Wymiana informacji genetycznej między drobnoustrojami -
Horyzontalne przekazywanie genów, Wertykalne przekazywanie genów. Koniugacja, Transdukcja,
Transformacja.

5

T-W-5 Przyczyny zmienności genetycznej, mutacje i rekombinacja. Mutageneza spontaniczna i indukowana.
Mutageny fizyczne, chemiczne i biologiczne. 5

T-W-6 Możliwość regulacji szlaków metabolicznych. Ekspresja genów. Wybrane metody sterowania ekspresją
genów. 6

Genetyka mikroorganizm�w
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Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin

uczestnictwo w zajęciach 15A-A-1

przygotowanie sie studenta do zaliczenia zajęć audytoryjnych 15A-A-2

Uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych 18A-L-1

Przygotowanie do zaliczenia treści ćwiczeń laboratoryjnych 15A-L-2

Analiza i interpretacja uzyskanych wyników opracowanych testów genetycznych 9A-L-3

Samodzielne studiowanie literatury i przygotowanie sie teoretyczne do ćwiczeń 9A-L-4
Podsumowanie wyników doświadczeń przeprowadzonych na zajęciach. Przygotowanie sprawozdań w
postaci pisemnej i prezentacji multimedialnych. 9A-L-5

Uczestnictwo w zajęciach 9A-W-1

Samodzielna analiza treści wykładów 11A-W-2

Konsultacje 10A-W-3

Samodzielne studiowanie literatury 18A-W-4

Przygotowanie do zaliczenia tresci wykładów 10A-W-5

Egzamin pisemny 2A-W-6

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Wykłady wspomagane prezentacjami multimedialnymi

M-2 Dyskusja dydaktyczna

M-3
ćwiczenia laboratoryjne – zaprojektowanie i wykonanie doświadczenia w grupach pod nadzorem osoby prowadzącej zajęcia
(używanie komputera, urządzeń laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz odczynników do biologii
molekularnej)

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 Ocena aktywności studentów na ćwiczeniach laboratoryjnychF

S-2 Ocena sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnychF

S-3 Egzamin pisemny z treści przedmiotuP

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

MS_1A_W09 P6S_WG
P6S_WK C-1 S-3

T-L-2
T-W-1
T-W-2
T-W-3

M-1
M-2

MS_1A_O7-2_W01
student definiuje i objasnia podstawowe zjawiska genetyczne i
charakteryzuje mechanizmy przekazywania genów u
drobnoustrojów

T-W-4
T-W-5
T-W-6

MS_1A_W09
MS_1A_W12

P6S_WG
P6S_WK C-1 S-3

T-A-1
T-A-2
T-A-3
T-A-4
T-A-5
T-L-1
T-L-2

M-1
M-2

MS_1A_O7-2_W02
Student posiada wiedzę dotyczacą współczesnych metod
badawczych stosowanych w laboratoriach biologii molekularnej

T-L-3
T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5
T-W-6

Umiejętności

MS_1A_U06
MS_1A_U07

P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-2 S-1
S-2

T-A-1
T-A-2
T-A-3
T-A-4
T-A-5
T-L-1
T-L-2

M-1
M-2
M-3

MS_1A_O7-2_U01
Student potrafi definiować oraz swobodnie objasniac i
interpretować podstawowe zjawiska genetyki drobnoustrojów
oraz w swobodny sposób zinterpretować mechanizmy interakcji
genetycznoo-srodowiskowej.

T-L-3
T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5
T-W-6

Kompetencje społeczne

MS_1A_K01
MS_1A_K04

P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-1
C-2 S-3

T-A-1
T-A-2
T-A-3
T-A-4
T-A-5
T-L-1
T-L-2

M-1
M-3

MS_1A_O7-2_K01
Student wykazuje dbałość o własciwą realizację powierzanych
zadań pracując samodzielnie jak i w zespole.

T-L-3
T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5
T-W-6
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Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
MS_1A_O7-2_W01 2,0 Student nie potrafi w najprostszy sposób zaprezentować swojej wiedzy

3,0 Student prezentuje "suche" wyniki bez umiejętności ich efektywnej analizy.

3,5 Student prezentuje wyniki z umiejętności ich efektywnej analizy.

4,0 Student nie tylko efektywnie prezentuje wyniki, ale również dokonuje ich analizy. Potrafi również prowadzić dyskusję o
osiągniętych wynikach.

4,5 Student potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach oraz oszacować błędy.

5,0 Student potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach, a także proponować modyfikacje
w układzie pomiarowym.

MS_1A_O7-2_W02 2,0 Student nie potrafi w najprostszy sposób zaprezentować swojej wiedzy

3,0 Student prezentuje "suche" wyniki bez umiejętności ich efektywnej analizy.

3,5 Student prezentuje wyniki z umiejętności ich efektywnej analizy.

4,0 Student nie tylko efektywnie prezentuje wyniki, ale również dokonuje ich analizy. Potrafi również prowadzić dyskusję o
osiągniętych wynikach.

4,5 Student potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach oraz oszacować błędy.

5,0 Student potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach, a także proponować modyfikacje
w układzie pomiarowym.

Umiejętności
MS_1A_O7-2_U01 2,0 Student nie potrafi zidentyfikować i poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi pojawić się na każdym z etapów

pracy, nie operuje wiedzą kontekstową

3,0 Student potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z nieznaczną pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z
procesem przygotowania zleconej pracy

3,5 Student potrafi zidentyfikować i samodzielnie radzi sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem
przygotowania zleconej pracy

4,0 Student potrafi  samodzielnie zidentyfikować i radzi sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem
przygotowania własnego przedsięwzięcia

4,5 Student samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje trudności związane z procesem przygotowania własnego przedsięwzięcia

5,0 Student samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje trudności związane z procesem przygotowania własnego
przedsięwzięcia,dzieki posiadanej wiedzy i umiejetnością wykazuje się własną inicjatywą.

Inne kompetencje społeczne
MS_1A_O7-2_K01 2,0 Nie wykazuje potrzeby uzupełniania wiedzy z zakresu genetyki

3,0 Ma znikomą świadomość znaczenia ciągłego uzupełniania wiedzy z zakresu genetyki dla efektywności realizacji
powierzonych zadań.

3,5 Dostrzega w średnim stopniu potrzebę stosowania zdobytej wiedzy w praktyce i poszerzenia zakresu zdobytych informacji

4,0 Wykazuje w stopniu dobrym dbałość o właściwą realizację powierzonych zadań.

4,5 Ma dobrą świadomość zagrożenia i posiada dobrą zdolność oceny sytuacji i wykorzystania własnej wiedzy i umiejetności w
realizowaniu powierzonych zadań.

5,0 Może być  liderem zespołu, pracującego nad powierzonym projektem, wykazuje sie dobrą organizacją pracy swojej jak i
zespołu. Dba o prawidłowy przebieg realizacji projektu.

Literatura podstawowa
1. Baj J., Markiewicz Z. (red.), Biologia molekularna bakterii, PWN,, Warszawa, 2006

2. Węgleński P. (red)., Genetyka Molekularna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,, 2006, Wydanie VI zmienione

3. Singleton P., Bakterie w Biologii, Biotechnologii i Medycynie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2000

4. Glick B. R., Pasternak J. J., Molecular biotechnology, ASM, 2003

Literatura uzupełniająca
1. Krystyna Skwarło-Sońta red. naczelna, KOSMOS - Problemy Nauk Biologiczncych (czasopismo), Polskie Towarzystwo Przyrodników  im.
Kopernika, Kraków, 2011
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ogólnoakademickiProfil

Moduł

Analiza instrumentalnaPrzedmiot

Specjalność

Katedra ToksykologiiJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

laboratoria 3 30 2,0 0,50 zaliczenieL

wykłady 3 15 2,0 0,50 egzaminW

Ciemniak Artur (Artur.Ciemniak@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Ciemniak Artur (Artur.Ciemniak@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Podstawowe wiadomości z chemii ogólnej i analitycznej

Cele modułu/przedmiotu

C-1 Student powinien opanować wiedzę teoretyczna dotyczącą metod analitycznych i urządzeń wykorzystywanych w analizie
instrumentalnej.

C-2 Student powinien zapoznać się z podstawową aparaturą analityczną wykorzystywaną w analizie zanieczyszczeń, jej budową,
obsługą oraz metodyka przeprowadzania podstawowych analiz z jej wykorzystaniem.

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-L-1 a) Wprowadzenie (zasady BHP,  organizacja ćwiczeń, wymagania);
b) Zapoznanie z podstawowym sprzętem i odczynnkami wykorzystywanymi w laboratorium. 2

T-L-2 Opracowanie i interpretacja wyników pomiarów. Zagadnienia jakości w analizie 4

T-L-3 Metody elektrochemiczne w laboratorium. 4

T-L-4 Podstawy spektrofotometrii. Widma UV-VIS. Zbieranie widm, porównanie widm dla roztworów
wybranych substancji, wybór analitycznej długosci fali. 2

T-L-5 Spektrometria emisyjna i absorpcyjna. Przygotowanie próbek, aparatura, sporządzanie krzywej
kalibracji. Analiza ilościowa. 6

T-L-6 Podstawowe metody chromatograficzne w analizie zanieczyszczeń. Przygotowanie próbek i analiza 8

T-L-7
Ćwiczenie projektowe. Prezentacja projektów (referatów) dotyczących zadanego problemu
analitycznego. (Omówienie planowanej metodyki badań, dobór aparatury, dostawcy, odczynników, szkła
laboratoryjnego, wstępny kosztorys).

2

T-L-8 Podstawowe czyności serwisowe w aparaturze analitycznej. Budowa i bierząca konserwacja aparatury.
Zaliczenie 2

T-W-1 Podstawowe pojęcia, podział i zadania analizy instrumentalnej. Zagadnienia jakości w analizie. 2

T-W-2 Pobieranie i przygotowanie próbek do analizy. Cel, aparatura, odczynniki. 3

T-W-3 Podstawy elektrochemicznych metod analitycznych. 2

T-W-4 Metody analityczne wykorzystujące absorpcję lub emisję promieniowania. Podstawowe prawa i definicje.
Zalety, wady i przeznaczenie metod. 4

T-W-5 Podstawowe metody chromatograficzne i ich wykorzystanie w analizie zanieczyszczeń. Zalety, wady i
przeznaczenie metod. 4

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
Uczestnictwo w zajęciach 30A-L-1

Przygotowanie do zajęć 8A-L-2

Konsultacje 5A-L-3

Opracowanie sprawozdań i projektu 8A-L-4

Przygotowanie do zaliczenia 10A-L-5

Analiza instrumentalna
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Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin

Uczestnictwo w zajęciach 30A-W-1

Studiowanie literatury przedmiotu 10A-W-2

Konsultacje 5A-W-3

Przygotowanie do egzaminu 15A-W-4

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Wykład informacyjny

M-2 Ćwiczenia laboratoryjne

M-3 Dyskusja

M-4 Metoda przypadków

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 Odpowiedź ustna sprawdzająca opanowanie materiału lub przygotowanie do zajęćF

S-2 Ocena aktywności na zajęciachF

S-3 Ocena prezentowanych prac studentówF

S-4 Zaliczenie końcowe ćwiczeń laboratoryjnychP

S-5 Egzamin ustny lub pisemnyP

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

MS_1A_W13 P6S_WG
P6S_WK C-1 S-1

S-5

T-W-1
T-W-2
T-W-3

M-1
M-2
M-3
M-4

MS_1A_O8-1_W01
Zna zasady pozwalające na bezpieczna pracę w laboratorium
analitycznym. Zna terminologię stosowaną w analizie
instrumentalnej, podstawowe metody instrumentalne stosowane
w analizie zanieczyszczeń, zasady poboru i przygotowania
próbek do analizy, zasady doboru metod analitycznych. Posiada
wiedzę dotyczącą rodzajów błędów popełnianych podczas
analizy i netod ich minimalizacji. Zna metody opracowania
wyników pomiarów. Orientuje się w zagadnieniach zwiazanych z
utrzymaniem jakości w laboratorium.

T-W-4
T-W-5

Umiejętności

MS_1A_U01
MS_1A_U02
MS_1A_U06
MS_1A_U08
MS_1A_U09

P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-1
C-2

S-1
S-3
S-4
S-5

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-4

M-1
M-2
M-3
M-4

MS_1A_O8-1_U01
Potrafi posługiwać się katalogami sprzętu, aparatury i
odczynników. Student potrafi dobrać odpowiednią metodę
analizy zależnie od rodzaju próbki oraz dostępnej aparatury,
Potrafi przeprowadzić analizę pod nadzorem opiekuna. Potrafi,
samodzielnie opracować wyniki i formułować wnioski.

T-L-5
T-L-6
T-L-7
T-L-8

Kompetencje społeczne

MS_1A_K01
MS_1A_K03
MS_1A_K04
MS_1A_K05

P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-1
C-2

S-1
S-2
S-5

T-L-1
T-L-2
T-L-3

M-1
M-2
M-3
M-4

MS_1A_O8-1_K01
Student jest kreatywny w doborze metod analitycznych, ma
świadomość kosztów analizy instrumentalnej. Wykazuje dbałość
o efekty swej pracy. Ma świadomość odpowiedzialności
zawodowej i etycznej za wyniki analiz. Ma świadomość
konieczności samokształcenia.  Potrafi pracować w zespole

T-L-7
T-L-8

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
MS_1A_O8-1_W01 2,0 Student nie opanował wymaganego materiału nawet w podstawowym stopniu (mniej niż 50%)

3,0 Student zna zasady BHP obowiązujące w laboratorium analitycznym. Dysponuje podstawową wiedzą dotyczącą stosowanych
metod analitycznych.

3,5 Student zna zasady BHP obowiązujące w laboratorium analitycznym. Dysponuje podstawową wiedzą dotyczacą metod
analitycznych wykorzystywanych w laboratorium. Potrafi opisać przebieg niektórych prostych analiz.

4,0
Student zna zasady BHP obowiązujące w laboratorium analitycznym. Dysponuje dobrą wiedzą dotyczacą metod
analitycznych i aparatury wykorzystywanych w laboratorium. Potrafi opisać przebieg analiz będących tematem zajęć. Zna
podstawy interpretacji wyników.

4,5
Student zna zasady BHP obowiązujące w laboratorium analitycznym. Dysponuje bardzo dobrą wiedzą dotyczacą metod
analitycznych i aparatury wykorzystywanych w laboratorium i zasad ich doboru. Potrafi opisać przebieg analiz i objaśnić
mechanizm  zachodzących przemian. Potrafi obsłużyć podstawowe urzadzenia.Posiada wiedzę pozwalająca na samodzielną
interpretację wyników i oszacowanie ich poprawności.

5,0

Student pracuje zgodnie z zasadami obowiazującymi w laboratorium. Dysponuje bardzo dobrę wiedzą dotyczacą metod
analitycznych wykorzystywanych i aparatury w laboratorium i zasad ich doboru. Potrafi opisać przebieg analiz, objaśnić
mechanizm  zachodzących przemian i zasadę działania aparatury. Potrafi obsłużyć podstawowe urządzenia. Posiada wiedzę
umożliwiającą  samodzielną interpretację wyników, oszacowanie ich poprawności i pozwalającą zidentyfikować i wskazać
drogi rozwiązywania problemów.
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Umiejętności
MS_1A_O8-1_U01 2,0 Nie potrafi wyszukiwać metod analizy . Nie zna zasad przeprowadzania analiz. Nie potrafi opracowywać wyników.

3,0 Student na ogół stosuje poprawną terminologię. Pracuje na ogół zgodnie z zasadami obowiązującymi w laboratorium. Pod
nadzorem potrafi przeprowadzić proste analizy.

3,5
Student na ogół stosuje poprawną terminologię i pracuje zgodnie z zasadami obowiązujęcymi w laboratorium. Nie potrafi
samodzielnie wybrać odpowiedniej metodyki analizy. Potrafi wymienić podstawową aparaturę analityczną. Potrafi
przeprowadzić proste analizy, i opracować je w podstawowym zakresie.

4,0
Student stosuje poprawną terminologię i pracuje zgodnie z zasadami obowiazującymi w laboratorium. Potrafi samodzielnie
wybrać odpowiednią metodykę analizy. Potrafi przeprowadzić podstawowe analizy. Potrafi wymienić podstawową aparaturę
analityczną i opisać jej działanie. Umie poddać uzyskane wyniki podstawowej analizie.

4,5
Student stosuje poprawną terminologię i pracuje zgodnie z zasadami obowiązującymi w laboratorium. Potrafi samodzielnie
wybrać odpowiednią metodykę analizy. Potrafi przeprowadzić podstawowe analizy. Potrafi wymienić podstawową aparaturę
analityczną i opisać jej działanie. Umie poddać uzyskane wyniki ocenie i  wyciągnąć wnioski dotyczące dotyczące ich
poprawności.

5,0
Student stosuje poprawną terminologię i pracuje zgodnie z zasadami obowiazującymi w laboratorium. Potrafi samodzielnie
wybierać odpowiednie metody badawcze i dobrać aparaturę. Potrafi przeprowadzać podstawowe analizy. Zna aparaturę
analityczną, potrafi opisać jej działanie i samodzielnie ją obsłużyć. Umie poddać uzyskane wyniki ocenie i  wyciągnąć wnioski
dotyczące dotyczące ich poprawności. Swobodnie prezentuje i duskutuje o uzyskanych wynikach.

Inne kompetencje społeczne
MS_1A_O8-1_K01 2,0 Student nie ma świadomości odpowiedzialności zawodowej i etycznej za uzyskane wyniki. Nie współpracuje w grupie, potrafi

dezorganizować pracę innych.

3,0 Student potrafi współpracować w grupie, jednak zachowuje bierną postawę. Ma świadomość odpowiedzialności za uzyskane
wyniki.

3,5 Student potrafi współpracować w grupie. Stara się być kreatywnym. Ma świadomość odpowiedzialności za uzyskane wyniki.
Rozumie konieczność pogłębiania swej wiedzy i umiejętności.

4,0 Student potrafi współpracować w grupie. Stara się być kreatywnym. Ma świadomość odpowiedzialności za uzyskane wyniki.
Stara sie pogłębiać wiedzę i umiejętności. Stara się inspirować innych do pracy.

4,5 Student potrafi współpracować w grupie. Stara się być kreatywnym. Ma świadomość odpowiedzialności za uzyskane wyniki.
Stara sie pogłębiać wiedzę i umiejętności. Stara się inspirować innych do pracy. Potrafi bronić swego zdania.

5,0
Student potrafi współpracować w grupie. Stara się być kreatywnym. Ma świadomość odpowiedzialności za uzyskane wyniki.
Stara sie pogłębiać wiedzę i umiejętności. Stara się inspirować innych do pracy. Potrafi bronić swego zdania. Potrafi
pokierować grupą, ale jest otwarty na głosy innych.

Literatura podstawowa
1. Szczepaniak W., Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, Warszawa, 2007

2. Marczenko Z., Balcerzak M., Spektrofotometryczne metody w analizie chemicznej, PWN, 1998

3. Silverstein R.,M., Webster F., X., Kiemle D.,J, Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych, PWN, 2012

4. Ryszard Kocjan, Chemia analityczna T2 Analiza instrumentalna, PZWL, 2002

Literatura uzupełniająca
1. Kealey D., Haines ., J., Chemia analityczna. Krótkie wykłady, PWN, 2009
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ogólnoakademickiProfil

Moduł

Analiza instrumentalna związków toksycznychPrzedmiot

Specjalność

Katedra ToksykologiiJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

laboratoria 3 30 2,0 0,50 zaliczenieL

wykłady 3 15 2,0 0,50 egzaminW

Ciemniak Artur (Artur.Ciemniak@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Ciemniak Artur (Artur.Ciemniak@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Podstawowe wiadomości z chemii ogólnej i analitycznej

Cele modułu/przedmiotu

C-1 Student powinien opanować wiedzę teoretyczna dotyczącą metod analitycznych i urządzeń wykorzystywanych w badaniach
związków toksycznych

C-2 Student powinien zapoznać się z podstawową aparaturą analityczną wykorzystywaną w analizie zanieczyszczeń, jej budową,
obsługą oraz metodyka przeprowadzania podstawowych analiz z jej wykorzystaniem.

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-L-1 a) Wprowadzenie (zasady BHP,  organizacja ćwiczeń, wymagania);
b) Zapoznanie z podstawowym sprzętem i odczynnkami wykorzystywanymi w laboratorium. 2

T-L-2 Opracowanie i interpretacja wyników pomiarów. Zagadnienia jakości w analizie. 4

T-L-3 Metody elektrochemiczne w laboratorium. 4

T-L-4 Podstawy spektrofotometrii. Widma UV-VIS. Zbieranie widm, porównanie widm dla roztworów
wybranych substancji, wybór analitycznej długosci fali. 2

T-L-5 Spektrometria emisyjna i absorpcyjna. Przygotowanie próbek, aparatura, sporządzanie krzywej
kalibracji. Analiza ilościowa. 6

T-L-6 Podstawowe metody chromatograficzne w analizie zanieczyszczeń. Przygotowanie próbek i analiza.
Zastosowania w praktyce. 8

T-L-7
Ćwiczenie projektowe. Prezentacja projektów (referatów) dotyczących zadanego problemu
analitycznego. (Omówienie planowanej metodyki badań, dobór aparatury, dostawcy, odczynników, szkła
laboratoryjnego, wstępny kosztorys).

2

T-L-8 Budowa i podstawowe czynności serwisowe zwiazana z aparatura analityczną. Zaliczenie 2

T-W-1 Podstawowe pojęcia, podział i zadania analizy instrumentalnej. Związki toksyczne występujące w
żywności i środowiski. Zagadnienia jakości w analizie. 2

T-W-2 Pobieranie i przygotowanie próbek do analizy. Cel, aparatura, odczynniki. 3

T-W-3 Podstawy elektrochemicznych metod analitycznych 2

T-W-4 Metody analityczne wykorzystujące absorpcję lub emisję promieniowania. Podstawowe prawa i definicje.
Zalety, wady i przeznaczenie metod. 4

T-W-5 Podstawowe metody chromatograficzne i ich wykorzystanie w analizie zanieczyszczeń. Zalety, wady i
przeznaczenie metod. 4

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
Uczestnictwo w zajęciach 30A-L-1

Przygotowanie do zajęć 8A-L-2

Konsultacje 5A-L-3

Opracowanie sprawozdań i referatu 8A-L-4

Przygotowanie do zaliczenia 10A-L-5

Analiza instrumentalna zwizk�w toksycznych
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Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin

Uczestnictwo w zajęciach 30A-W-1

Studiowanie literatury przedmiotu 10A-W-2

konsultacje 5A-W-3

Przygotowanie do zaliczenia 15A-W-4

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Wykład informacyjny

M-2 Ćwiczenia laboratoryjne

M-3 Dyskusja

M-4 Metoda przypadków

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 Odpowiedź ustna sprawdzająca opanowanie materiału lub przygotowanie do zajęćF

S-2 Ocena aktywności na zajęciachF

S-3 Ocena prezentowanych prac studentówF

S-4 Zaliczenie końcowe ćwiczeń laboratoryjnychP

S-5 Egzamin ustny lub pisemnyP

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

MS_1A_W13 P6S_WG
P6S_WK C-1 S-1

S-5

T-W-1
T-W-3

M-1
M-2
M-3
M-4

MS_1A_O8-2_W01
Zna zasady pozwalające na bezpieczna pracę w laboratorium
analitycznym. Zna terminologię stosowaną w analizie
instrumentalnej, podstawowe metody instrumentalne stosowane
w analizie zanieczyszczeń, zasady poboru i przygotowania
próbek do analizy, zasady doboru metod analitycznych. Posiada
wiedzę dotyczącą rodzajów błędów popełnianych podczas
analizy i netod ich minimalizacji. Zna metody opracowania
wyników pomiarów. Orientuje się w zagadnieniach zwiazanych z
utrzymaniem jakości w laboratorium.

T-W-4
T-W-5

Umiejętności
MS_1A_U01
MS_1A_U02
MS_1A_U06
MS_1A_U07
MS_1A_U08
MS_1A_U09

P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-1
C-2

S-1
S-3
S-4
S-5

T-L-1
T-L-4
T-L-5

M-1
M-2
M-3
M-4

MS_1A_O8-2_U01
Potrafi posługiwać się katalogami sprzętu, aparatury i
odczynników. Student potrafi dobrać odpowiednią metodę
analizy zależnie od rodzaju próbki oraz dostępnej aparatury,
Potrafi przeprowadzić analizę pod nadzorem opiekuna. Potrafi,
samodzielnie opracować wyniki i formułować wnioski.

T-L-6
T-L-7

Kompetencje społeczne

MS_1A_K01
MS_1A_K02
MS_1A_K03
MS_1A_K04
MS_1A_K05

P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-1
C-2

S-1
S-2
S-5

T-L-1
T-L-7 M-1

M-2
M-3
M-4

MS_1A_O8-2_K01
Student jest kreatywny w doborze metod analitycznych, ma
świadomość kosztów analizy instrumentalnej. Wykazuje dbałość
o efekty swej pracy. Ma świadomość odpowiedzialności
zawodowej i etycznej za wyniki analiz. Ma świadomość
konieczności samokształcenia.  Potrafi pracować w zespole

T-W-4

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
MS_1A_O8-2_W01 2,0 Student nie opanował wymaganego materiału nawet w podstawowym stopniu (mniej niż 50%)

3,0 Student zna zasady BHP obowiązujące w laboratorium analitycznym. Dysponuje podstawową wiedzą dotyczącą stosowanych
metod analitycznych.

3,5 Student zna zasady BHP obowiązujące w laboratorium analitycznym. Dysponuje podstawową wiedzą dotyczacą metod
analitycznych wykorzystywanych w laboratorium. Potrafi opisać przebieg niektórych prostych analiz.

4,0
Student zna zasady BHP obowiązujące w laboratorium analitycznym. Dysponuje dobrą wiedzą dotyczacą metod
analitycznych i aparatury wykorzystywanych w laboratorium. Potrafi opisać przebieg analiz będących tematem zajęć. Zna
podstawy interpretacji wyników.

4,5
Student zna zasady BHP obowiązujące w laboratorium analitycznym. Dysponuje bardzo dobrą wiedzą dotyczacą metod
analitycznych i aparatury wykorzystywanych w laboratorium i zasad ich doboru. Potrafi opisać przebieg analiz i objaśnić
mechanizm  zachodzących przemian. Potrafi obsłużyć podstawowe urzadzenia.Posiada wiedzę pozwalająca na samodzielną
interpretację wyników i oszacowanie ich poprawności.

5,0

Student pracuje zgodnie z zasadami obowiazującymi w laboratorium. Dysponuje bardzo dobrę wiedzą dotyczacą metod
analitycznych wykorzystywanych i aparatury w laboratorium i zasad ich doboru. Potrafi opisać przebieg analiz, objaśnić
mechanizm  zachodzących przemian i zasadę działania aparatury. Potrafi obsłużyć podstawowe urządzenia. Posiada wiedzę
umożliwiającą  samodzielną interpretację wyników, oszacowanie ich poprawności i pozwalającą zidentyfikować i wskazać
drogi rozwiązywania problemów.
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Umiejętności
MS_1A_O8-2_U01 2,0 Nie potrafi wyszukiwać metod analizy . Nie zna zasad przeprowadzania analiz. Nie potrafi opracowywać wyników.

3,0 Student na ogół stosuje poprawną terminologię. Pracuje na ogół zgodnie z zasadami obowiązującymi w laboratorium. Pod
nadzorem potrafi przeprowadzić proste analizy.

3,5
Student na ogół stosuje poprawną terminologię i pracuje zgodnie z zasadami obowiązujęcymi w laboratorium. Nie potrafi
samodzielnie wybrać odpowiedniej metodyki analizy. Potrafi wymienić podstawową aparaturę analityczną. Potrafi
przeprowadzić proste analizy, i opracować je w podstawowym zakresie.

4,0
Student stosuje poprawną terminologię i pracuje zgodnie z zasadami obowiazującymi w laboratorium. Potrafi samodzielnie
wybrać odpowiednią metodykę analizy. Potrafi przeprowadzić podstawowe analizy. Potrafi wymienić podstawową aparaturę
analityczną i opisać jej działanie. Umie poddać uzyskane wyniki podstawowej analizie.

4,5
Student stosuje poprawną terminologię i pracuje zgodnie z zasadami obowiązującymi w laboratorium. Potrafi samodzielnie
wybrać odpowiednią metodykę analizy. Potrafi przeprowadzić podstawowe analizy. Potrafi wymienić podstawową aparaturę
analityczną i opisać jej działanie. Umie poddać uzyskane wyniki ocenie i  wyciągnąć wnioski dotyczące dotyczące ich
poprawności.

5,0
Student stosuje poprawną terminologię i pracuje zgodnie z zasadami obowiazującymi w laboratorium. Potrafi samodzielnie
wybierać odpowiednie metody badawcze i dobrać aparaturę. Potrafi przeprowadzać podstawowe analizy. Zna aparaturę
analityczną, potrafi opisać jej działanie i samodzielnie ją obsłużyć. Umie poddać uzyskane wyniki ocenie i  wyciągnąć wnioski
dotyczące dotyczące ich poprawności. Swobodnie prezentuje i duskutuje o uzyskanych wynikach.

Inne kompetencje społeczne
MS_1A_O8-2_K01 2,0 Student nie ma świadomości odpowiedzialności zawodowej i etycznej za uzyskane wyniki. Nie współpracuje w grupie, potrafi

dezorganizować pracę innych.

3,0 Student potrafi współpracować w grupie, jednak zachowuje bierną postawę. Ma świadomość odpowiedzialności za uzyskane
wyniki.

3,5 Student potrafi współpracować w grupie. Stara się być kreatywnym. Ma świadomość odpowiedzialności za uzyskane wyniki.
Rozumie konieczność pogłębiania swej wiedzy i umiejętności.

4,0 Student potrafi współpracować w grupie. Stara się być kreatywnym. Ma świadomość odpowiedzialności za uzyskane wyniki.
Stara sie pogłębiać wiedzę i umiejętności. Stara się inspirować innych do pracy.

4,5 Student potrafi współpracować w grupie. Stara się być kreatywnym. Ma świadomość odpowiedzialności za uzyskane wyniki.
Stara sie pogłębiać wiedzę i umiejętności. Stara się inspirować innych do pracy. Potrafi bronić swego zdania.

5,0
Student potrafi współpracować w grupie. Stara się być kreatywnym. Ma świadomość odpowiedzialności za uzyskane wyniki.
Stara sie pogłębiać wiedzę i umiejętności. Stara się inspirować innych do pracy. Potrafi bronić swego zdania. Potrafi
pokierować grupą, ale jest otwarty na głosy innych.

Literatura podstawowa
1. Szczepaniak W., Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, Warszawa, 2007

2. Marczenko Z., Balcerzak M., Spektrofotometryczne metody w analizie chemicznej, PWN, 1998

3. Silverstein R.,M., Webster F., X., Kiemle D.,J, Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych, PWN, 2012

4. Ryszard Kocjan, Chemia analityczna T2. Analiza instrumentalna, PZWL, 2002

Literatura uzupełniająca
1. Kealey D., Haines ., J., Chemia analityczna. Krótkie wykłady, PWN, 2009
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ECTS

Mikrobiologia stosowana

stacjonarna

inżynier

WNOZIR/MS/S1/

4,0

zaliczenie

9

polski

4,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk rolniczych

Dyscypliny naukowe technologia żywności i żywienia (100%)

ogólnoakademickiProfil

Moduł

Mikrobiologia sanitarna z epidemiologiąPrzedmiot

Specjalność

Zakład Mikrobiologii i Biotechnologii StosowanejJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

laboratoria 5 30 3,0 0,50 zaliczenieL

wykłady 5 15 1,0 0,50 zaliczenieW

Bogusławska-Wąs Elżbieta (Elzbieta.Boguslawska-Was@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny
Bogusławska-Wąs Elżbieta (Elzbieta.Boguslawska-Was@zut.edu.pl), Dłubała Alicja
(Alicja.Dlubala@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Podstawowa wiedza z mikrobiologii i biologii

Cele modułu/przedmiotu

C-1 Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami kontroli mikrobiologicznej
środowiska dla celów sanitarnych oraz zapobiegania i rozprzestrzeniania się zakażeń

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-L-1 Łańcuch epidemiologiczny 2

T-L-2 Metody oznaczania skażeń sanitarnych 2

T-L-3 Charakterystyka drobnoudstrojów wskaźnikowych i metody ich oznaczania 8

T-L-4 Charakterystyka i oznaczanie zanieczyszczeń bakteriologiczno-sanitarnych powietrza, gleby i osadów
sciekowych. 6

T-L-5 Metody usuwania bakterii chorobotwórczych 4

T-L-6 Metody kontroli skażenia badanych środowisk 4

T-L-7 Ocena skuteczności działania dezynfektantów na mikroorganizmy 4

T-W-1 Czynniki środowiskowe wpływajace na stan zdrowia ludności. 2

T-W-2 Systemy Dobrej Praktyki Sanitarnej 2

T-W-3 Zanieczyszczenia bakteriologiczno – sanitarne i zapobieganie skutkom ich wystepowania 3

T-W-4 Wyłaniające się patogeny 2

T-W-5 Drobnoustroje alertowe 2

T-W-6 Metody usuwania zanieczyszceń sanitarnych 4

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
uczestnictwo w zajęciach 30A-L-1

Przygotowanie do zajęć 15A-L-2

Przygotowanie sprawozdań zaliczeniowych 15A-L-3

Konsultacje z prowadzącym 15A-L-4

Przegląd literatury 15A-L-5

uczestnictwo w zajęciach 15A-W-1

Konsultacje z prowadzącycm zajęcia 7A-W-2

Samodzielny przegląd literatury i przygotowanie do zaliczenia częsci teoretycznej 8A-W-3

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

Mikrobiologia sanitarna z epidemiologi
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Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 wykład informacyjny

M-2 zajęcia laboratoryjne

M-3 panel dyskusyjny

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 zaliczenie pisemneP

S-2 ocena pracy na zajęciachF

S-3 ocena sprawozdańF

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

MS_1A_W03
MS_1A_W05
MS_1A_W07
MS_1A_W08
MS_1A_W12

P6S_WG
P6S_WK P6S_WG C-1

S-1
S-2
S-3

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-4
T-L-5
T-L-6
T-L-7

M-1
M-3

MS_1A_O9-1_W01
Student posiada wiedzę z zakresu metod kontroli
mikrobiologicznej środowiska dla celów sanitarnych oraz
procedur  zapobiegających rozprzestrzeniu się zakażeń

T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5
T-W-6

Umiejętności

MS_1A_U02
MS_1A_U05
MS_1A_U06
MS_1A_U07

P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-1
S-1
S-2
S-3

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-4
T-L-5
T-L-6
T-L-7

M-2
M-3

MS_1A_O9-1_U01
Student posiada umiejętności z zakresu zastosowania metod
kontroli mikrobiologicznej środowiska dla celów sanitarnych oraz
procedur zapobiegających rozprzestrzeniu się zakażeń

T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5
T-W-6

Kompetencje społeczne

MS_1A_K01
MS_1A_K02
MS_1A_K03
MS_1A_K04
MS_1A_K05

P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-1 S-1
S-3

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-4
T-L-5
T-L-6
T-L-7

M-1
M-2
M-3

MS_1A_O9-1_K01
Student ma świadomość konieczności podnoszenia swoich
kwalifikacji zawodowych i popularyzacji nabytej wiedzy z
zakresu mikrobiologii sanitarnej oraz procedur zapobiegających
rozprzestrzeniu się zakażeń

T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5
T-W-6

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
MS_1A_O9-1_W01 2,0

3,0
Student posiada podstawową wiedzę z zakresu metod kontroli mikrobiologicznej środowiska dla celów sanitarnych oraz
obowiązujących procedur  zapobiegających rozprzestrzeniu się zakażeń. Nie potrafi samodzielnie wykorzystać swojej wiedzy
w praktyce

3,5
4,0
4,5
5,0

Umiejętności
MS_1A_O9-1_U01 2,0

3,0 Student posiada umiejętności z zakresu podstawowych metod kontroli mikrobiologicznej środowiska dla celów sanitarnych
oraz procedur  zapobiegających rozprzestrzeniu się zakażeń. Samodzielnie nie potrafi zinterpertować uzyskanych wyników

3,5
4,0
4,5
5,0

Inne kompetencje społeczne
MS_1A_O9-1_K01 2,0

3,0 Student rozumie konieczność popularyzacji nabytej wiedzy i umiejetności ale nie wykazuje potrzeby podnoszenia swoich
kwalifikacji

3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa
1. Libudzisz Z., Mikrobiologia techniczna, PWN, Warszawa, 2008
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Literatura podstawowa
2. Zmysłowska I., Mikrobiologia ogólna i środowiskowa, Wyd. UW-M, Olsztyn, 2002

3. Jabłoński l., Karwat I., Podstawy epidemiologii ogólnej, epidemiologia chorób zakaźnych, PZWL, Warszawa, 2002
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ECTS

Mikrobiologia stosowana

stacjonarna

inżynier

WNOZIR/MS/S1/

4,0

zaliczenie

9

polski

4,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk rolniczych

Dyscypliny naukowe technologia żywności i żywienia (100%)

ogólnoakademickiProfil

Moduł

Mikrobiologia wód i ściekówPrzedmiot

Specjalność

Zakład Mikrobiologii i Biotechnologii StosowanejJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

laboratoria 5 30 3,0 0,50 zaliczenieL

wykłady 5 15 1,0 0,50 zaliczenieW

Bogusławska-Wąs Elżbieta (Elzbieta.Boguslawska-Was@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny
Bogusławska-Wąs Elżbieta (Elzbieta.Boguslawska-Was@zut.edu.pl), Sawicki Wojciech
(Wojciech.Sawicki@zut.edu.pl), Szymczak Barbara (Barbara.Szymczak@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Mikrobiologia podstawowa

W-2 Podtawy chemii organicznej i nieorganicznej

Cele modułu/przedmiotu
C-1 Zapoznanie studentów z dywersyfikacja gatunkową i ilościową mikroorganizmów wodnych i ścieków

C-2 Uświadomienie studentom relacji pomiędzy mikroorganizmami a środowiskiem ich bytowania

C-3 Okreslenie zagrożeń wynikających z obecności mikroorganizmów patogennych pochodzących ze  ścieków

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-L-1 Mikroorganizmy wskaźnikowe- charakterystyka, metody izolacji i identyfikacji 4

T-L-2 Charakterystka i metody oznaczania mikroorganizmów patogennych pochodzących ze ścieków 4

T-L-3 Oznaczanie różnorodności mikrobiologicznej w ekosystemach wodnych 4

T-L-4 Wpływ czynników na rozmieszczenie mikrooganizmów wodnych 3

T-L-5 Udział grzybów jednokomórkowych w krążeniu materii w wodach 4

T-L-6 Rola mikroorgaznizmów wodnych w gospodarce 4

T-L-7 Wpływ czynników na aktywność metaboliczną mikroorganizmów wodnych 3

T-L-8 Metody eliminacji mikroorganizmów z uwzględnieniem wyznaczania MIC i MBC 4

T-W-1 Podstawowe pojęcia z zakresu mikrobiologii wód i ścieków 2

T-W-2 Charakterystyka mikroorganizmów występujących w ściekach 4

T-W-3 Zagrożenie epidemiologiczne mikroorganizmami pochodzących ze ścieków 2

T-W-4 Charakterystyka mikroorganizmów i ich rola w środowisku wodnym 4

T-W-5 Metody eliminacji zagrożeń mkrobiologicznych 3

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
uczestnictwo w zajęciach 30A-L-1

studiowanie literatury 30A-L-2

przygotowanie do ćwiczeń 15A-L-3

przygotowanie do zaliczenia przedmiotu 15A-L-4

uczestnictwo w zajęciach 15A-W-1

studiowanie literatury, przygotowanie do zalczenia przedmiotu 15A-W-2

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

Mikrobiologia w�d i ciek�w
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Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Wykład z użyciem techniki multimedialnej

M-2 Ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 Bieżąca kontrola przygotowania się i do ćwiczeńF

S-2 Zaliczenie końcowe obejmujące zakres treści programowych  wykładów i ćwiczeńP

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

MS_1A_W03
MS_1A_W07
MS_1A_W10

P6S_WG
P6S_WK P6S_WG

C-1
C-2
C-3

S-1
S-2

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-4
T-L-5
T-L-6
T-L-7

M-1
M-2

MS_1A_O9-2_W01
Student potrafi zdefiniować czynniki warunkujące rozwój
mikroorganizmów w środowisku wodnym i ściekach. Potrafi
okreslić zagrożenia epidemiologiczne wynikające z obecności
drobnoustrojów chorobotwórczych oraz dobrac i zastosować
metody ich eliminacji

T-L-8
T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5

Umiejętności

MS_1A_U02
MS_1A_U05
MS_1A_U06

P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW
C-1
C-2
C-3

S-1
S-2

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-4
T-L-5
T-L-6

M-1
M-2

MS_1A_O9-2_U01
Student posiada umiejętność wskazania wpływu czynników
środowiskowych na rozwój mikroorganizmów.  Rozumie
potrzebe kontroli wody i ścieków pod względem jakości
mikrobiologicznej i zagrożeń wynikających z obecności
patogenów

T-L-7
T-L-8
T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5

Kompetencje społeczne

MS_1A_K01
MS_1A_K03
MS_1A_K05

P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-1
C-2
C-3

S-1
S-2

T-L-1
T-L-2
T-L-3
T-L-4
T-L-5
T-L-6
T-L-7

M-1
M-2

MS_1A_O9-2_K01
Student ma świadomośc wpływu mikroorganizmów na
bezpieczeństwo  środowiska oraz rozumie ich role w
ekosystemach wodnych

T-L-8
T-W-1
T-W-2
T-W-3
T-W-4
T-W-5

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
MS_1A_O9-2_W01

2,0
Student:
- nie potrafi zdefiniowac podstawowych pojec,
- nie zna podstawowych pozycji literatury przedmiotu,
- w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje obojetnosc, popełnia bardzo duzo błedów merytorycznych.

3,0

Student:
- opanował podstawowy materiał programowy,
- opanował podstawowy zakres materiału, przyswoił zasadnicze tresci programowe,
- w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje srednie zainteresowanie,
- popełnia błedy merytoryczne.

3,5
- opanował podstawowy materiał programowy,
- przyswoił zasadnicze tresci programowe, zna podstawowa literature przedmiotu
- wykazuje srednie zainteresowanie przedmiotem,
- popełnia błedy

4,0

Student:
- opanował prawie cały materiał programowy,
- w duzej mierze przyswoił zasadnicze tresci programowe, zna literature przedmiotu
- wykazuje duze zainteresowanie przedmiotem,
- popełnia sporadycznie błedy

4,5
Student:
- opanował cały materiał programowy,
- wykazuje duze zainteresowanie przedmiotem,
- nie popełnia błedów merytorycznych, zna literature przedmiotu

5,0
Student:
- w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy,
- wykazuje duze zainteresowanie i ciekawosc poznawcza, zna literature przedmiotu
- nie popełnia błedów.

Umiejętności
MS_1A_O9-2_U01 2,0 Student nie zna, niewłaściwie dobiera oraz nie posługuje się podstawowymi pojęciami i specjalistyczną terminologią.

3,0 Student właściwie dobiera i stosuje podstawowe pojęcia i specjalistyczną terminologię.

3,5 Student własciwie interpretuje podstawowe pojęcia z zakresu studiowanego przedmiotu, potrafi je wykorzystać i z
nieznaczną pomocą nauczyciela posługiwać sie nimi w oparciu o pojedyncze, wybrane przez siebie przykłady.

4,0 Student właściwie interpretuje podstawowe pojęcia z zakresu studiowanego przedmiotu, potrafi je wykorzystać i posługiwać
się nimi w oparciu o kilka wskazanych przez nauczyciela przykładów.

4,5 Student zna i rozumie pojęcia z zakresu studiowanego przedmiotu, potrafi je wykorzystać i posługiwać się nimi w oparciu o
większość wybranych przez nauczyciela przykładów.

5,0 Student właściwie interpretuje większość pojęć z zakresu programu nauczania przedmiotu, potrafi je wykorzystać . Zna
terminologię łacińską i umie nią się posługiwać.
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Inne kompetencje społeczne
MS_1A_O9-2_K01

2,0
W zakresie działania, postaw i motywacji:
student unika podejmowania działan, nie wykazuje inicjatywy, wykazuje postawe nieprzychylna wobec wszelkich poczynan
nauczyciela.

3,0
W zakresie działania, postaw i motywacji:
student nie unika podejmowania działan, ale też nie podejmuje ich z własnej woli. Wykazuje postawe neutralna (obojętna)
wobec poleceń nauczyciela.

3,5
W zakresie działania, postaw i motywacji:
student nie unika podejmowania działan, ale tez nie podejmuje ich z własnej woli. Akceptuje i uczestniczy w zadaniach
zaaranżowanych przez nauczyciela. Wykazuje postawę umiarkowanie przychylna wobec poczynań nauczyciela.

4,0
W zakresie działania, postaw i motywacji:
student akceptuje i uczestniczy w zadaniach zaaranżowanych przez nauczyciela. Podejmuje działania z własnej woli, ale nie
angażuje sie spontanicznie.

4,5
W zakresie działania, postaw i motywacji:
student nie tylko akceptuje i uczestniczy w zadaniach zaaranżowanych przez nauczyciela, ale i organizuje je prawidłowo,
wykazując przy tym przychylną postawę wobec poczynań nauczyciela

5,0
W zakresie działania, postaw i motywacji:
student wykazuje inicjatywę i samodzielnie aranżuje zadania badawcze, kierując się przy tym pozytywną postawą wobec
poczynań nauczyciela.

Literatura podstawowa
1. Virella G., Mikrobiologia i choroby zakaźne, PZWL, Warszawa, 2011

2. Zaremba, L., Borowski J., Mikrobiologia lekarska, PZWL, Warszawa, 2011

Literatura uzupełniająca
1. Jabłoński I., Korwat I., Podtsawy epidemiologii ogólnej, epidemiologia chorób zakaźnych, PZWL, Warszawa, 2002

2. Błaszczyk M.K., Mikroorganizmy w ochronie środowiska, PWN, Warszawa, 2009
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ECTS

Mikrobiologia stosowana

stacjonarna

inżynier

WNOZIR/MS/S1/

6,0

egzamin polski

6,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk rolniczych

Dyscypliny naukowe technologia żywności i żywienia (100%)

ogólnoakademickiProfil

Moduł

Praktyka zawodowaPrzedmiot

Specjalność
Zakład Technologii Mleczarskiej i Przechowalnictwa
ŻywnościJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSTygodnieForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

praktyki 6 6 6,0 1,00 egzaminPR

Dmytrów Izabela (Izabela.Dmytrow@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Małecka Karolina (Karolina.Malecka@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Podstawowa wiedza z zakresu pracy w laboratorium.

Cele modułu/przedmiotu

C-1 Celem praktyki zawodowej jest poznanie przez studenta zasad funkcjonowania jednostek organizacyjnych, instytucji i
przedsiebiorstw. Ponad to zapoznanie w praktyce z możliwościami  wykorzystania wiedzy zdobytej podczas studiów.

C-2 Kształtowanie umiejętności nawiązywania współracy z przedsiębiorcami i nstytucjami panstwowymi mającej na celu dalszy
rozwój i wykrzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce.

Liczba tygodniTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-PR-1 Treść praktyki jest podawana indywidualnie w zależnosci od charakteru i specyfiki przedsiebiorstwa w
którym student odbywa praktykę 6

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
Uczestnictwo w pracach zakładu 175A-PR-1

Przygotowanie i opracowanie sprawozdania 3A-PR-2

Przygotowanie się do zaliczenia praktyki 2A-PR-3

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Wykład informacyjny

M-2 Ćwiczenia produkcyjne w wybranej instytucji

M-3 Dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)

S-1 Ocena okresowa studenta przez Opiekuna Praktyk na powierzonym stanowisku w trakcie odbywania praktyki w
wybranej instytucjiF

S-2 Ocena podsumowująca na zakończenie praktyki specjalizacyjnej. Pisemna opinia Opiekuna praktyk. Zaliczenie ustne
po zakończeniu praktyk w obecności Komisji Wydziałowej.P

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

MS_1A_W03 P6S_WG
P6S_WK P6S_WG C-1

C-2 S-2

T-PR-1
M-2
M-3

MS_1A_PZ1_W01
Student definiuje podstawowe pojęcia poznane w trakcie
kształcenia oraz ma znajomość rozwoju dziedzin nauki i
dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku i
stosowanych w nich metod badawczych

Umiejętności

Praktyka zawodowa
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MS_1A_U01
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-1
C-2 S-2

T-PR-1
M-2
M-3

MS_1A_PZ1_U01
W zakresie umiejętności student potrafi wykorzystać zdobytą
wiedzę w praktyce i zastosować ją zgodnie z działalnoscią
danego przedsiebiorstwa.

Kompetencje społeczne

MS_1A_K01
P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-1
C-2

S-1
S-2

T-PR-1
M-2
M-3

MS_1A_PZ1_K01
Student ma świadomość aktywnego u udziału i
zdyscyplinowania w pracy indywidualnej oraz grupowej
wykazując odpowiednie współdziałanie zarówno jako członek jak
i lider zespołu.

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
MS_1A_PZ1_W01 2,0 Student nie umie wykorzystać podstawowych informacji zdobytych w czasie odbywania praktyki zawodowej.

3,0 Student  umie wykorzystać podstawowe informacje zdobyte w czasie odbywania praktyki zawodowej.

3,5 Student umie wykorzystać informacje zdobyte w czasie odbywania praktyki zawodowej, potrzebuje jednak pomocy w
zrozumieniu specyfiki pracy.

4,0 Student umie wykorzystać informacje zdobyte w czasie odbywania praktyki zawodowej.

4,5 Student umie wykorzystać informacje zdobyte w czasie odbywania praktyki zawodowej, zna specyfikę pracy w zakładzie

5,0 Student umie wykorzystać informacje zdobyte w czasie odbywania praktyki zawodowej, zna procesyi zadania realizowane w
zakładzie, wykorzystując zdobytą wiedzę umie stać się członkiem zespołu.

Umiejętności
MS_1A_PZ1_U01 2,0 Student nie odbył praktyki zawodowej.

3,0 Student odbył praktykę zawodową. Student nie posiada wiedzy dotyczącej zrealizowanych zadań praktycznych.

3,5 Student odbył praktykę zawodową. Student posiada wiedzę dotyczącą realizowanych zadań praktycznych.

4,0 Student odbył praktykę zawdową. Posiada rozeznanie odnośnie swoich preferencji oraz charakteru ewentualnej przyszłej
pracy.

4,5 Student aktywnie i systematycznie odbywał praktykę. Zdobył wiedzę w zakresie realizowanych zadań. Posiada rozeznanie w
zakresie swoich uumiejętnosci i kompetencji zawodowych.

5,0 Student aktywnie i systematycznie odbywał praktykę. Potrafi w sposób praktyczny wykorzystać wiedzę zdobytą w
dotychczasowym toku studiów.

Inne kompetencje społeczne
MS_1A_PZ1_K01 2,0 Student nie odbył praktyki zawodowej.

3,0 Student odbył praktykę zawodową. Student nie posiada wiedzy dotyczącej zrealizowanych zadań praktycznych.

3,5 Student odbył praktykę zawodową. Student posiada wiedzę dotyczącą realizowanych zadań praktycznych.

4,0 Student odbył praktykę zawdową. Posiada rozeznanie odnośnie swoich preferencji oraz charakteru ewentualnej przyszłej
pracy.

4,5 Student aktywnie i systematycznie odbywał praktykę. Zdobył wiedzę w zakresie realizowanych zadań. Posiada rozeznanie w
zakresie swoich  kompetencji zawodowych.

5,0 Student aktywnie i systematycznie odbywał praktykę. Potrafi w sposób praktyczny wykorzystać wiedzę zdobytą w
dotychczasowym toku studiów.

Literatura uzupełniająca
1. różni, -, -, -, -, Literatura zgodna z obowiązujacymi w danymzakładzie procedurami i normami
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ECTS

Mikrobiologia stosowana

stacjonarna

inżynier

WNOZIR/MS/S1/

0,0

zaliczenie polski

0,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk rolniczych

Dyscypliny naukowe technologia żywności i żywienia (100%)

ogólnoakademickiProfil

Moduł

Szkolenie bhpPrzedmiot

Specjalność

Zakład AkwakulturyJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

wykłady 1 5 0,0 1,00 zaliczenieW

Biernaczyk Marcin (Marcin.Biernaczyk@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Inni nauczyciele

Wymagania wstępne

W-1
Wiedza ogólna na temat wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, techniki i organizacji stanowisk pracy,
umiejętności identyfikacji i analizy zagrożeń w środowisku pracy oraz znajomość obowiązujących przepisów prawnych
dotyczących bhp.

Cele modułu/przedmiotu

C-1

Celem wykładów jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:
- identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, - prowadzenia kontroli i
oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przestrzegania przepisów i zasad bhp, - organizowania przedsięwzięć
mających na celu zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, - metod eliminowania lub ograniczenia
oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych, - ustalania okoliczności i przyczyn
wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także określania niezbędnych działań profilaktycznych, - metod i
organizacji szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, - popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny
pracy.

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-W-1

- identyfikacja i analiza zagrożeń zawodowych oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
- kontrola i ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przestrzeganie przepisów i zasad bhp,
- ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także określanie
niezbędnych działań profilaktycznych,
- popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.
- obowiązujące akta prawne i podstawowe pojęcia ratownicze z zakresu pierwszej pomocy.
- sprzęt pierwszej pomocy.
- ocena stanu fizycznego osoby poszkodowanej.
- czynności ratownicze wykonywane u poszkodowanego przytomnego oraz nieprzytomnego.
- resuscytacja.

5

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
uczestnictwo w zajęciach 0A-W-1

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Wykład, dyskusja, prezentacja multimedialna, filmy dydaktyczne DVD,

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 ZaliczenieP

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

MS_1A_W12 P6S_WG
P6S_WK C-1 S-1

T-W-1
M-1

MS_1A_S1_W02
Posiada podstawową wiedzę z zakresu BHP, udzielania pierwszej
pomocy medycznej i zna przepisy ppoż.

Szkolenie bhp
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Umiejętności

MS_1A_U01
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-1 S-1
T-W-1

M-1
MS_1A_S1_U02
Posiada umięjętnośc pracy w zespole i świadomość, że jest
elementem tego zespołu.

Kompetencje społeczne

MS_1A_K03
P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-1 S-1
T-W-1

M-1
MS_1A_S1_K01
Posiada umięjętnośc pracy w zespole i świadomość, że jest
elementem tego zespołu.
Jest człowiekiem świadomym w zakresie BHP

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
MS_1A_S1_W02 2,0 0-50%  poprawnych odpowiedzi w teście końcowym

3,0 50-60%  poprawnych odpowiedzi w teście końcowym

3,5 65-70%  poprawnych odpowiedzi w teście końcowym

4,0 70-80%  poprawnych odpowiedzi w teście końcowym

4,5 85-90%  poprawnych odpowiedzi w teście końcowym

5,0 90-100%  poprawnych odpowiedzi w teście końcowym

Umiejętności
MS_1A_S1_U02 2,0 0-50%  poprawnych odpowiedzi w teście końcowym

3,0 50-60%  poprawnych odpowiedzi w teście końcowym

3,5 65-70%  poprawnych odpowiedzi w teście końcowym

4,0 70-80%  poprawnych odpowiedzi w teście końcowym

4,5 85-90%  poprawnych odpowiedzi w teście końcowym

5,0 90-100%  poprawnych odpowiedzi w teście końcowym

Inne kompetencje społeczne
MS_1A_S1_K01 2,0

3,0 Student w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy.
50-60%  poprawnych odpowiedzi w teście końcowym

3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa
1. B. Rączkowski, „BHP w praktyce”, ODDK, Gdańsk 2006r., 2006

2. praca zbiorowa, BHP w firmie, Wydawnictwo Wiedza i praktyka, Warszawa 2006 r., 2006
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ECTS

Mikrobiologia stosowana

stacjonarna

inżynier

WNOZIR/MS/S1/

0,0

zaliczenie polski

0,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk rolniczych

Dyscypliny naukowe technologia żywności i żywienia (100%)

ogólnoakademickiProfil

Moduł

Szkolenie bibliotecznePrzedmiot

Specjalność

Biblioteka GłównaJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

wykłady 1 2 0,0 1,00 zaliczenieW

Gudan Kamila (Kamila.Gudan@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Jankowska Elżbieta (Elzbieta.Jankowska@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Zna podstawy obsługi komputera oraz sieci WWW

Cele modułu/przedmiotu
C-1 Zapoznanie studenta z funkcjonowaniem systemu biblioteczno-informacyjnego ZUT

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-W-1

1. Ogólne wiadomości o bibliotece: zbiory biblioteki, struktura organizacyjna i lokalizacja, godziny
otwarcia
2. Zasady korzystania ze zbiorów i usług biblioteki ze szczególnym uwzględnieniem regulaminu
udostępniania zbiorów: rejestracja użytkownika, korzystanie z czytelni, wypożyczanie, wypożyczenia
międzybiblioteczne, informacja naukowa
3. Źródła informacji naukowej, bazy danych
4. Korzystanie z katalogu online w systemie Aleph: wyszukiwanie proste i złożone, indeksy, funkcje
dostępne po zalogowaniu do systemu: składanie zamówień do wypożyczalni i czytelni, usuwanie
zamówień, przedłużanie terminu zwrotu, sprawdzanie swojego konta bibliotecznego, zarządzanie nim

2

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
Zapoznanie się z treścią "Szkolenia bibliotecznego" online na stronie www.bg.zut.edu.pl/szkolenie.
Zaprezentowane wiadomości są podstawą do wypełnienia testu. 2A-W-1

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Szkolenie online

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 Test zaliczany na podstawie 70% prawidłowych odpowiedziF

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

MS_1A_W02 P6S_WG
P6S_WK P6S_WK C-1 S-1

T-W-1
M-1

MS_1A_S2_W01
Wiedza o funkcjonowaniu systemu biblioteczno-informacyjnego
ZUT w Bibliotece Głównej i jej agendach.

Umiejętności

MS_1A_U01
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-1 S-1

T-W-1

M-1

MS_1A_S2_U01
Umie korzystać ze zbiorów biblioteki oraz systemu Aleph
(wyszukiwanie, zamawianie, rezerwowanie książek do
wypożyczenia lub w ramach udostępniania prezencyjnego – na
miejscu w czytelni). Zna podstawowe naukowe  bazy danych.

Kompetencje społeczne

Szkolenie biblioteczne
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MS_1A_K01
P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-1 S-1
T-W-1

M-1MS_1A_S2_K01
Zna system biblioteczny i umie z niego korzystać

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
MS_1A_S2_W01 2,0

3,0 70% prawidłowych odpowiedzi na pytania testu.

3,5
4,0
4,5
5,0

Umiejętności
MS_1A_S2_U01 2,0

3,0 70% prawidłowych odpowiedzi na pytania testu

3,5
4,0
4,5
5,0

Inne kompetencje społeczne
MS_1A_S2_K01 2,0

3,0 70% prawidłowych odpowiedzi na pytania testu

3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa
1. Zarządzenie nr 53 Rektora ZUT z dnia 23 września 2015 r. w sprawie "Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Głównej
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie" z późniejszymi zmianami, 2015
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ECTS

Mikrobiologia stosowana

stacjonarna

inżynier

WNOZIR/MS/S1/

0,0

zaliczenie polski

0,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk rolniczych

Dyscypliny naukowe technologia żywności i żywienia (100%)

ogólnoakademickiProfil

Moduł

Szkolenie - Biuro KarierPrzedmiot

Specjalność

Biuro KarierJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

wykłady 7 2 0,0 1,00 zaliczenieW

Zielińska Hanna (Hanna.Zielinska@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Inni nauczyciele

Wymagania wstępne

Cele modułu/przedmiotu

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza

Umiejętności

Inne kompetencje społeczne

Szkolenie - Biuro Karier
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ECTS

Mikrobiologia stosowana

stacjonarna

inżynier

WNOZIR/MS/S1/

0,0

zaliczenie polski

0,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk rolniczych

Dyscypliny naukowe technologia żywności i żywienia (100%)

ogólnoakademickiProfil

Moduł

Podstawy informacji naukowejPrzedmiot

Specjalność

Biblioteka GłównaJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

wykłady 6 2 0,0 1,00 zaliczenieW

Sobańska Marzena (Marzena.Lewandowska@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny
Jankowska Elżbieta (Elzbieta.Jankowska@zut.edu.pl), Sobańska Marzena
(Marzena.Lewandowska@zut.edu.pl)Inni nauczyciele

Wymagania wstępne
W-1 Znajomość obsługi komputera i sieci WWW

Cele modułu/przedmiotu

C-1

Student poznaje bazy i serwisy informacyjne oraz katalogi biblioteczne, w których może poszukiwać materiałów do pracy
dyplomowej. Poznaje techniki i sposoby formułowania zapytań i przeszukiwania zasobów baz. Dowiaduje się jak dotrzeć do
pełnych tekstów czasopism jeśli są dostępne w ramach Open Access lub w zasobach ZUT oraz dowiaduje się, że z
licencyjnych baz danych może korzystać poprzez VPN również z komputerów spoza sieci ZUT. Będzie potrafił sporządzać
wykaz wykorzystanej literatury samodzielnie lub przy pomocy dostępnych menadżerów bibliografii. Pozna aspekty etyczne
pracy naukowej oraz podstawy prawa autorskiego.

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć

T-W-1

1. System informacyjno-biblioteczny ZUT
2. Źródła informacji naukowej:

- bazy bibliograficzno-abstraktowe
- serwisy pełnotekstowe książek i czasopism – polskie i zagraniczne, dziedzinowe,

multidyscyplinarne
- informacja patentowa

3. Dostęp do baz licencyjnych spoza sieci ZUT:
- hasła i kody dostępu
- VPN – wirtualna siec prywatna

4. Wypożyczenia międzybiblioteczne
5. ZBC – Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa
6. Bibliografia załącznikowa, przypisy bibliograficzne
7. Programy do tworzenia bibliografii załącznikowych
8. Praktyczne wyszukiwanie informacji w bazach
9. Plagiat, prawo autorskie (podstawy)

2

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
Uczestnictwo w wykładzie 2A-W-1

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Wykład informacyjny

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 Zaliczenie na podstawie obecnościP

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

Podstawy informacji naukowej
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MS_1A_W02 P6S_WG
P6S_WK P6S_WK C-1 S-1

T-W-1

M-1

MS_1A_S4_W01
Student poznaje bazy i serwisy informacyjne oraz katalogi
biblioteczne, w których może poszukiwać materiałów do pracy
dyplomowej. Poznaje techniki i sposoby formułowania zapytań i
przeszukiwania zasobów baz. Wie, że pełne teksty czasopism
mogą być dostępne w ramach Open Access lub w zasobach ZUT
oraz wie, że z licencyjnych baz danych może korzystać poprzez
VPN również z komputerów spoza sieci ZUT. Zna zasady
sporządzania wykazów wykorzystanej literatury samodzielnie
lub przy pomocy dostępnych menadżerów bibliografii. Jest
świadom aspektów etycznych pracy naukowej oraz zna
podstawy prawa autorskiego.

Umiejętności

MS_1A_U01
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

P6S_UW C-1 S-1

T-W-1

M-1

MS_1A_S4_U01
Student umie wybrać odpowiednie bazy i serwisy informacyjne
oraz katalogi biblioteczne, w których może poszukiwać
materiałów do pracy dyplomowej. Umie zastosować  techniki i
sposoby formułowania zapytań oraz przeszukiwania zasobów
baz. Umie dotrzeć do pełnych tekstów czasopism dostępnych w
ramach Open Access lub w licencyjnych zasobach ZUT.  Umie
korzystać z licencyjnych baz danych poprzez VPN również z
komputerów spoza sieci ZUT. Umie sporządzać wykazy
wykorzystanej literatury samodzielnie lub przy pomocy
dostępnych menadżerów bibliografii.

Kompetencje społeczne

MS_1A_K01
P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

C-1 S-1

T-W-1

M-1

MS_1A_S4_K01
Potrafi poruszać się w środowisku informacyjnym naukowych
baz danych. Rozwija umiejętność komunikacji naukowej. Jest
świadom aspektów etycznych pracy naukowej - zna podstawy
prawa autorskiego.

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza
MS_1A_S4_W01 2,0 Nie dotyczy

3,0 Nie dotyczy

3,5 Nie dotyczy

4,0 Nie dotyczy

4,5 Nie dotyczy

5,0 Nie dotyczy

Umiejętności
MS_1A_S4_U01 2,0 Nie dotyczy

3,0 Nie dotyczy

3,5 Nie dotyczy

4,0 Nie dotyczy

4,5 Nie dotyczy

5,0 Nie dotyczy

Inne kompetencje społeczne
MS_1A_S4_K01 2,0 Nie dotyczy

3,0 Nie dotyczy

3,5 Nie dotyczy

4,0 Nie dotyczy

4,5 Nie dotyczy

5,0 Nie dotyczy

Literatura podstawowa
1. PN-ISO 690: 2012. Informacja i dokumentacja - wytyczne opracowania przypisów bibliograficznych i powołań na zasoby informacji,
2012
2. Mazur-Kulesza K., Wierzbicka-Próchniak D., ABC tworzenia przypisów i bibliografii załącznikowej, SBP Zarząd Okręgu w Opolu, Opole,
2012, Dostępne  pod adresem: http://libra.ibuk.pl/book/42212
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ECTS

Mikrobiologia stosowana

stacjonarna

inżynier

WNOZIR/MS/S1/

0,0

zaliczenie polski

0,0

pierwszy

Dziedziny nauki dziedzina nauk rolniczych

Dyscypliny naukowe technologia żywności i żywienia (100%)

ogólnoakademickiProfil

Moduł

Szkolenie w zakresie praw i obowiązków studentaPrzedmiot

Specjalność

Katedra Technologii MięsaJednostka prowadząca

Kierunek studiów

Forma studiów

Tytuł zawodowy absolwenta

Forma zaliczenia

Kod

Blok obieralny

Język

Grupa obieralna

ECTS (formy)

Poziom

ECTSGodzinyForma dydaktyczna Kod Semestr Waga Zaliczenie

wykłady 1 3 0,0 1,00 zaliczenieW

Sobczak Małgorzata (Malgorzata.Sobczak@zut.edu.pl)Nauczyciel odpowiedzialny

Inni nauczyciele

Wymagania wstępne

Cele modułu/przedmiotu
C-1 Zapoznanie studenta z prawami i obowiązkami wynikającymi z regulaminu studiów wyższych w ZUT w Szczecinie

Liczba godzinTreści programowe z podziałem na formy zajęć
T-W-1 Prawa i obowiązki studenta wynikające z regulaminu studiów wyższych w ZUT w Szczecinie 3

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności Liczba godzin
uczestnictwo w zajęciach 3A-W-1

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
M-1 Wykład informacyjny

Sposoby oceny (F - formująca, P - podsumowująca)
S-1 Zaliczenie na podstawie obecności na wykładzieP

Zamierzone efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

studiów

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na

poziomie 6, 7 lub 8
PRK

Odniesienie do
efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomie 6 lub 7
umożliwiających

uzyskanie
kompetencji
inżynierskich

Cel
przedmiotu Treści programowe Metody

nauczania
Sposób
oceny

Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

Efekt Ocena Kryterium oceny

Wiedza

Umiejętności

Inne kompetencje społeczne

Literatura podstawowa
1. Regulamin Studiów Wyższych ZUT w Szczecinie, 2018
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