
Data wydruku: 22.05.2023 17:30 Strona 1 z 3

 

 
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. Barbara Kusznierewicz
Prowadzący zajęcia z przedmiotu

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 15.0 0.0 135.0 30.0 0.0 180
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

180 0.0 0.0 180

Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest realizacja projektu: "Wykorzystanie badań metabolomicznych do oceny wpływu 
różnych metod suszenia na skład fitozwiązków mikroalg"



Data wydruku: 22.05.2023 17:30 Strona 2 z 3

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_W10] zna zasady 
projektowania eksperymentu i 
analizy wyników 
eksperymentalnych

Student dobiera metody 
badawcze, organizuje stanowisko 
badawcze, planuje i przeprowadza 
eksperymenty. Wyciąga wnioski z 
uzyskanych wyników.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej
[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym

[K7_U03] potrafi zaproponować 
zastosowania mikroorganizmów i 
biomolekuł do przeprowadzania 
bioprocesów i otrzymywania 
pożądanych substancji

Student potrafi dobrać 
mikroorganizmy w tym mikroalgi 
do bioprodukcji pożądanych 
składników odżywczych i 
substancji biologicznie aktywnych.

[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu

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

Student projektuje logiczny 
schemat doświadczenia, 
prezentuje go innym i wyjaśnia 
poszczególne etapy pracy 
doświadczalnej.

[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym

[K7_U02] potrafi wykonać badania 
aktywności i kinetyki 
enzymatycznej

Student oznacza aktywność 
preparatów enzymatycznych na 
podstawie danych 
eksperymentalnych.

[SU1] Ocena realizacji zadania
[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu
[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi

[K7_U09] potrafi projektować 
eksperymenty i analizować wyniki 
eksperymentów

Student zna zasady projektowania 
eksperymentów i analizy wyników 
eksperymentalnych.

[SU1] Ocena realizacji zadania
[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi

[K7_W04] ma poszerzoną i 
pogłębioną wiedzę o związkach 
biologicznie czynnych ze 
szczególnym uwzględnieniem 
aspektów farmakologicznych oraz 
zależności między strukturą i 
właściwościami związków 
chemicznych, w tym biomolekuł

Student zna podstawowe klasy 
związków naturalnych oraz ich 
elementów strukturalnych 
warunkujących aktywność 
biologiczną.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej
[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym

[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 mikroalg. Analizuje 
otrzymane wyniki i dokonuje 
oceny jakości badanego materiału 
w kontekście jego wartości 
odżywczych i aktywności 
biologicznej.

[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi

[K7_W02] ma poszerzoną i 
pogłębioną wiedzę o mechanizmie 
działania i zastosowaniach 
enzymów

Student wyjaśnia molekularne 
podstawy katalizy enzymatycznej, 
inhibicji i inaktywacji. Ma wiedzę 
na temat enzymów 
wykorzystywanych do badań 
różnych aktywności fitozwiązków 
w systemach in vitro.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej
[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym

Treści przedmiotu Charakterystyka alg (podział, skład chemiczny, metody hodowli, wykorzystanie w różnych gałęziach 
przemysłu). Założenie i prowadzenie hodowli alg Arthrospira platensis. Izolacja mikroalg z medium 
hodowlanego. Suszenie alg przy wykorzystaniu różnych metod suszenia: sublimacyjne, próżniowe, 
owiewowe i w podczerwieni. Przygotowanie ekstraktów z alg. Profilowanie metabolitów spiruliny techniką 
HP-TLC oraz LC-DAD-HR-MS. Obróbka danych metabolomicznych. Pisanie manuskryptu publikacji.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe
Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Projekt 60.0% 25.0%
Laboratorium 60.0% 50.0%
Wykład 60.0% 25.0%

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

Różnice między mikro a makroalgami.

 

Parametry prowadzenia hodowli spiruliny w warunkach laboratoryjnych.

Metody suszenia i ekstrakcji materiału roślinnego.

Charakterystyka fitozwiązków występujących we frakcji polarnej i niepolarnej spiruliny.
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Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


