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Rok akademicki:  Grupa przedmiotów:
  

Numer katalogowy:
 

 

 

Nazwa przedmiotu1):   Propedeutyka biotechnologii zwierząt  ECTS 2) 1,0 

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski
3)
:  Propaedeutics of animal biotechnology 

Kierunek studiów
4)
:  Biologia 

Koordynator przedmiotu
5)
:  Prof. dr hab. Krystyna M. Charon 

Prowadzący zajęcia
6)
:  Prof. dr hab. Krystyna M. Charon 

Jednostka realizująca
7)
: Wydział Nauk o Zwierzętach, Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt 

Wydział, dla którego przedmiot jest 
realizowany

8)
:
 Wydział Rolnictwa i Biologii 

Status przedmiotu
9)
:  a) przedmiot kierunkowy  b) stopień I.    rok III 

c)  stacjonarne / 
niestacjonarne 

Cykl dydaktyczny
10)

:   Jęz. wykładowy
11)

: jęz. polski  

Założenia i cele przedmiotu
12)

: 

Przekazanie studentom wiedzy na temat nowoczesnych metod biotechnologicznych stosowanych 
w doskonaleniu cech użytkowych  i zdrowotności zwierząt. Wykorzystanie biotechnik w rozrodzie. 
Zastosowanie modyfikowanych genetycznie zwierząt w rolnictwie.  Przedstawienie najnowszych 
osiągnięć biotechnologii zwierząt.  
 

Formy dydaktyczne, liczba godzin
13)

: a) Wykłady                                                                                                     ;  liczba godzin 15    

Metody dydaktyczne
14)

: Przekaz przy pomocy prezentacji multimedialnych; konsultacje 

Pełny opis przedmiotu
15)

: 

Rozwój biotechnologii zwierząt, nadzieje i zagrożenia, regulacje prawne. Metody mapowania 
genomu i aktualny stan map genomowych. Sekwencjonowanie genomu. Metody analizy materiału 
genetycznego i ich praktyczne wykorzystanie - diagnostyka molekularna, kontrola pochodzenia, 
identyfikacja gatunkowa, szacowanie zmienności genetycznej. Metody rekonstruowania filogenezy 
na podstawie sekwencji DNA i białek. Biotechniki rozrodu zwierząt. Cytometria przepływowa i jej 
zastosowanie w hodowli zwierząt. Klonowanie zarodków i klonowanie somatyczne. Organizmy 
modyfikowane genetycznie (transgeneza) – wykorzystanie w rolnictwie i medycynie.  
 

Wymagania formalne  (przedmioty 
wprowadzające)

16)
: 

Genetyka,  Biologia molekularna 

Założenia wstępne
17)

: 
Elementarna wiedza dotycząca budowy i roli kwasów nukleinowych oraz białek; podstawy 
embriologii 

Efekty kształcenia
18)

: 

01 –znajomość i umiejętność stosowania narzędzi i 
technik badawczych w zakresie biotechnologii 
zwierząt 
02 – znajomość  osiągnięć biotechnologii zwierząt i 
możliwości ich wykorzystania w życiu społeczno-
gospodarczym z uwzględnieniem 
zrównoważonego użytkowania różnorodności 
biologicznej 
03  –  znajomość i rozumienie możliwości 
wykorzystania materiału biologicznego w 
rolnictwie  
04 – umiejętność identyfikowania i rozstrzygania 
dylematów związanych ze stosowaniem 
nowoczesnych metod biotechnologii zwierząt 
05 – znajomość zasad ochrony własności 
przemysłowej i prawa autorskiego w odniesieniu 
do produkcji organizmów modyfikowanych 
genetycznie 
 

06 – umiejętność wyszukiwania i 
wykorzystania informacji pochodzących z 
różnych źródeł w realizacji założonego celu 
07 – znajomość zasad bezpieczeństwa pracy 
własnej i innych i umiejętność ich stosowania 

Sposób weryfikacji efektów kształcenia
19)

: Ocena z zaliczenia pisemnego  

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 
kształcenia 

20)
: 

Imienna karta oceny studenta,  treść pytań zaliczeniowych z oceną 

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 
końcową

21)
:
 Zaliczenie pisemne  z materiału wykładowego – 100% 

Miejsce realizacji zajęć
22)

: 
 Sala dydaktyczna 

Literatura podstawowa i uzupełniająca
23)

:  
Literatura podstawowa: 

1. Biotechnologia zwierząt – praca zbiorowa pod red. L. Zwierzchowskiego, K. Jaszczaka i J.A. Modlińskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN 1997 
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Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot
25) : 

 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 
26)

  

Nr /symbol 
efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 
kształcenia na kierunku 

1 zna i umie stosować narzędzia i techniki badawcze w zakresie biotechnologii 
zwierząt 

K_U01 

2 zna  osiągnięcia biotechnologii zwierząt i możliwości ich wykorzystania w życiu 
społeczno-gospodarczym z uwzględnieniem zrównoważonego użytkowania 
różnorodności biologicznej 

K-W08 

3 ma wiedzę i rozumie możliwości wykorzystania materiału biologicznego w rolnictwie K-W08 

4 potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane ze stosowaniem 
nowoczesnych metod biotechnologii zwierząt 

K_U08 

5 zna zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego w odniesieniu do 
produkcji organizmów modyfikowanych genetycznie 

K-W06 

6 potrafi wyszukiwać informacje pochodzące z różnych źródeł i wykorzystywać je do 
realizacji założonego celu 

K-U03 

7 zna i umie stosować zasady bezpieczeństwa pracy własnej i innych K-K05 

 

 
 

 

Literatura uzupełniająca: 
1. Biotechnologia molekularna – J. Buchowicz, Wydawnictwo Naukowe PWN 2007 
2. Kod - korzyści, oczekiwania, dylematy biotechnologii, praca zbiorowa pod red. T. Twardowskiego i A. Michalskiej, Agencja Edytor, Poznań 

2001 
3. Społeczne i prawne aspekty biotechnologii – T. Twardowski, Politechnika Łódzka 1996 
4. Materiały z Internetu – polecane na bieżąco przez wykładowcę 

 
UWAGI

24)
: Do wyliczenia oceny końcowej stosowana jest skala: 10-9,1% pkt - 5,0,     9,0-8,1% pkt -  4,5,     8,0-7,1% pkt -  4,0      

7,0-6,1% pkt -  3,5,     6,0-5,1% pkt -  3,0
 

 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów 
kształcenia

18)
  - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS

2
:
 25    h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 1,0  ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student  uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne, 
projektowe, itp.: 

 ECTS 


