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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu ISB: Realizacja projektu "RADIUM", PG_00056523

Kierunek studiów Biotechnologia

Data rozpoczęcia studiów luty 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia II stopnia Grupa zajęć
Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 1 Język wykładowy polski
brak uwag

Semestr studiów 2 Liczba punktów ECTS 5.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Chemiczny -> Katedra Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot prof. dr hab. inż. Paweł Sachadyn
Prowadzący zajęcia z przedmiotu

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 15.0 0.0 95.0 0.0 0.0 110
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

110 0.0 0.0 110

Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest jest wykonanie oznaczeń poziomów wybranych neurotransmiterów 
małocząsteczkowych w regenerujących się tkankach małżowiny usznej myszy.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_U04] potrafi przewidywać 
potencjalne właściwości 
biomolekuł  i związków 
biologicznie czynnych na 
podstawie znajomości ich 
struktury chemicznej i wykorzystać 
metody modelowania 
molekularnego biomolekuł

Student potrafi wykorzystać 
wiedzę o właściwościach 
chemicznych badanych substancji 
w interpretacji wyników 
eksperymentów.

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji

[K7_W05] ma wiedzę o zależności 
między strukturą a właściwościami 
biomolekuł, oraz zasadach i 
zastosowaniach modelowania 
molekularnego biomolekuł

Student potrafi wykorzystać 
wiedzę o właściwościach 
chemicznych badanych substancji 
w projektowaniu eksperymentów.

[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym

[K7_W01] ma poszerzoną i 
pogłębioną wiedzę dotyczącą 
metod i zastosowań inżynierii 
genetycznej

Student ma świadomość wpływu 
czynników epigenetycznych na 
fenotyp

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

Treści przedmiotu Przedmiot obejmuje:

 

1.Część wykładową przeznaczoną na wyjaśnienie celów projektu  i przedstawienie stanu wiedzy.

2. Część laboratoryjną przeznaczoną na przygotowanie próbek tkanek do oznaczeń,opracowanie metody 
ekstrakcji badanych zwiazków z tkanek stałych,  optymalizację warunków oznaczenia małocząsteczkowych 
neurotransmiteró metodą L-MS, wykonanie oznaczeń LC-MS, opracowanie i analizę wyników. 

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Indywidualne Studia Badawcze 

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
ocena zaangażowania w 
realizację projektu

60.0% 55.0%

uzyskane wyniki badań 60.0% 45.0%
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Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

1. Rola nerwów obwodowych w regeneracji tkanek.

 

2. Wpływ małocząsteczkowych neurotransmiterów na regenerację tkanek.

3. Metody ekstrakcji małocząsteczkowych neurotransmiterów z tkanek stałych do oznaczeń LC/MS.

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


