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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

Semestr studiów 2 Liczba punktów ECTS 5.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Chemiczny -> Katedra Chemii ->Technologii i Biotechnologii Żywności

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr hab. inż. Edyta Malinowska-Pańczyk
Prowadzący zajęcia z przedmiotu

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 15.0 0.0 90.0 0.0 0.0 105
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

105 0.0 0.0 105

Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest realizacja projektu pt. "Opracowanie szybkiej metody oznaczania liczby 
drobnoustrojów w mleku ludzkim"

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_U11] potrafi wybrać i 
zastosować metody 
diagnostyczne i analityczne w 
zakresie swojej specjalności ze 
szczególnym uwzględnieniem 
diagnostyki molekularnej i 
mikrobiologicznej

Student dobiera odpowiednie 
techniki do oznaczenia wybranych 
składników mleka. Analizuje 
otrzymane wyniki i dokonuje 
oceny jakości badanego materiału 
w kontekście jego wartości 
odżywczych, aktywności 
biologicznej i bezpieczeństwa 
mikrobiologicznego.

[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu

[K7_W10] zna zasady 
projektowania eksperymentu i 
analizy wyników 
eksperymentalnych

Student potrafi zaplanować 
doświadczenie. Rozumie 
znaczenie powtarzania 
eksperymentów w otrzymywaniu 
wiarygodnych wyników. Potrafi 
zinterpretować otrzymane wyniki.

[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym

[K7_K02] ma świadomość 
ograniczeń, ale i nieustannego 
poszerzania się stanu wiedzy i 
techniki; rozumie potrzebę 
kształcenia i dokształcania się 
przez całe życie

Student potrafi krytycznie ocenić 
swoją wiedzę. Szuka odpowiedzi 
na nurtujące go pytania. Stosuje 
nowoczesne techniki poszerzania 
i pogłębiania wiedzy.

[SK5] Ocena umiejętności 
rozwiązywania problemów 
występujących w praktyce

[K7_U09] potrafi projektować 
eksperymenty i analizować wyniki 
eksperymentów

Student potrafi poprawnie 
wykonać doświadczenie i 
przeprowadzić krytyczną analizę 
otrzymanych wyników. Student 
zna i stosuje metody analizy 
statystycznej wyników.

[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi

[K7_W12] ma poszerzoną i 
pogłębioną wiedzę dotyczącą 
metod diagnostycznych i 
analitycznych w zakresie swojej 
specjalności ze szczególnym 
uwzględnieniem diagnostyki 
molekularnej i mikrobiologicznej

Student zna metody analizy 
fizykochemicznych i 
mikrobiologicznych mleka 
ludzkiego. Rozumie zasady 
oznaczeń w stosowanych przez 
siebie metodach.

[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym

Treści przedmiotu Nowoczesne, szybkie metody oznaczania obecności i liczby mikroorganizmów w produktach 
żywnościowych. Metoda bioluminescencyjna do oznaczania liczby drobnoustrojów w mleku kobiecym. 
Metody kolorymetryczne jako szybkie metody oznaczania stopnia zanieczyszczenia mikrobiologicznego 
mleka kobiecego. Ez-Fluo nowoczesny system do oznaczania liczby drobnoustrojów w mleku kobiecym. 
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Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Znajomość analizy mikrobiologicznej żywności. Ukończony kurs Mikrobiologia żywności. 

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
laboratorium 60.0% 60.0%
wykład 60.0% 40.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Publikacje naukowe dotyczące tematyki badań z ostatnich 20 lat.
Uzupełniająca lista lektur Publikacje naukowe dotyczące tematyki badań z ostatnich 20 lat.
Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Skład ilościowy i jakościowy mikrobioty mleka kobiecego.

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


