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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu ISB: Biotechnologia Regeneracyjna, PG_00059425

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 2.0

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 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5
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

5 0.0 0.0 5

Cel przedmiotu Celem wykładu jest przedstawienie osiągnięć i perspektyw biotechnologii regeneracyjnej,

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_K02] ma świadomość 
ograniczeń, ale i nieustannego 
poszerzania się stanu wiedzy i 
techniki; rozumie potrzebę 
kształcenia i dokształcania się 
przez całe życie

Student rozumie znaczenie 
osiągnięć biotechnologii i 
medycyny regeneracyjnej.

[SK2] Ocena postępów pracy

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

Student posiada wiedzę o 
molekularnych podstawach 
procesów i terapii  
regeneracyjnych.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

Treści przedmiotu Cele biotechnologii regeneracyjnej

 

Narzędzia biotechnologii regeneracyjnej 

Osiągnięcia biotechnologii regeneracyjnej

Perpsektywy biotechnologii regeneracyjnej

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Indywidualne Studia Badawcze

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Ocena znjaomości problemów i 
możliwości biotechnologii 
regeneracyjnej

60.0% 100.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Yannas, I.V., 2014. Tissue and organ regeneration in adults: extension 
of the paradigm to several organs. Springer.

Uzupełniająca lista lektur Carlson, B.M. ed., 2011. Principles of regenerative biology. Elsevier.
Adresy eZasobów
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Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Indukowane pluripotentne komórki macierzyste

 

Modele zwierzęce regeneracji 

Komórki macierzyste dorosłych

Regeneracyjne terapie komórkowe

Inżynieria tkankowa

Farmakoregeneracja

Narządy bioniczne

 

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


