
 

 

B. Moduły przedmiotowe kształcenia kierunkowego 
podstawowego 
 

 

 
8 Zoologia z ekologią  

9 Chemia ogólna i organiczna   

10 Biofizyka   

11 Botanika z fizjologią roślin   

12 Anatomia zwierząt  

13 Biochemia  

14 Mikrobiologia  

15 Podstawy ekonomii 

16 Produkcja roślin na cele paszowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Zoologia z ekologią 

Nazwa w języku angielskim:  Zoology and ecology 

Język wykładowy: Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Zootechnika 

Jednostka realizująca:  Katedra Zoologii, Instytut Biologii, Wydział Przyrodniczy UPH 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  Pierwszego stopnia 

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Pierwszy 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr hab. Artur Goławski 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr hab. Artur Goławski 

Założenia i cele przedmiotu: 
Poznanie przez studentów zróżnicowania fauny na 
świecie 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Ma wiedzę ogólną w zakresie różnorodności świata zwierząt 

K_W01 

W_02 
Rozumie znaczenie bioróżnorodności świata zwierząt w przyrodzie i dla 
hodowli 

K_W06 

W_03 Rozumie funkcjonowanie zwierząt na poziomie komórkowym K_W12 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Umie zastosować wiedzę z zakresu zoologiii ekologii w produkcji 
zwierzęcej i rozumie wpływ warunków środowiskowych na organizm 
zwierzęcy 

K_U01 

U_02 
Posługuje się fachową terminologią, umie przygotować prace pisemne z 
zakresu zoologii z ekologią 

K_U20 

U_03 
Umie zastosować wiedzę z zakresu zoologiii ekologii w produkcji 
zwierzęcej i rozumie wpływ warunków środowiskowych na organizm 
zwierzęcy 

K_U01 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Zna zasób własnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania 
się 

K_K01 

K_02 
Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze i źródłach 
elektronicznych  

K_K02 

K_03 
Potrafi precyzyjnie formułować pytanie służące pogłębianiu własnej 
wiedzy 

K_K03 

K_04 
Potrafi pracować zespołowo oraz organizować zajęcia w podgrupach 
ćwiczeniowych 

K_K04 

Forma i typy zajęć: Wykłady i ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 



Wiedza biologiczna na poziomie szkoły średniej 

Treści modułu kształcenia: 

Organelle i funkcje życiowe pierwotniaków, rozmnażanie i procesy płciowe, znaczenie pierwotniaków dla 
zwierząt gospodarskich. Układ nerwowy i krwionośny u bezkręgowców, budowa i różnorodność robaków, 
zróżnicowanie pierścienic, ekologia pierścienic. Porównanie planów budowy różnych podtypów 
stawonogów. Budowa owadów – morfologia i anatomia, rozmnażanie, rozwój i przeobrażenie. Przegląd 
wybranych pospolitych w Polsce owadów, owady społeczne. Wspólne cechy strunowców, ślady 
metamerii, struna grzbietowa. Budowa ryb. Przystosowania do lądowego trybu życia, owodniowce i 
bezowodniowce. Przystosowania ptaków do lotu, rodzaje lotu, rodzaje piór. Pokrycie ciała u ssaków, 
zróżnicowanie uzębienia, rozród ssaków. Rozpoznawanie wybranych kręgowców. Fauna w ekosystemach 
rolniczych – przegląd z uwzględnieniem roli zwierząt dla człowieka. 

Literatura podstawowa: 

1. Dobrowolski K. A. 1981. Zoologia. WSiP, Warszwa. 
2. Hempel-Zawitkowska J. 1995. Zoologia dla uczelni rolniczych. PWN, Warszawa. 
3. Hempel-Zawitkowska J. 1988. Ćwiczenia z zoologii. PWN, Warszawa. 

4. Jura R. D. 1999.Biologia zwierząt – krótkie wykłady. PWN, Warszawa. 
5. Moraczewski J. 1980. Ćwiczenia z zoologii bezkręgowców. PWN, Warszawa. 

Literatura dodatkowa: 

1. Rokicki J. 1995. Ćwiczenia z zoologii. Wyd. Uniw. Gdańskiego, Gdańsk. 
2. Czapik A. 1992. Podstawy Protozoologii. PWN, Warszawa. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład ilustrowany prezentacją komputerową 

Ćwiczenia laboratoryjne - studenci w grupach 2 osobowych, pod kierunkiem osoby prowadzącej,dokonują 
obserwacji zwierząt, poszczególnych narządów oraz wykorzystując odpowiednie klucze i przewodniki uczą 
się rozpoznawania zwierząt, poznają wymagania siedliskowe. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Obecność na ćwiczeniach i wykładach, zaliczenie kolokwiów cząstkowych (teoretycznych i praktycznych) 
z treści przedstawionych na ćwiczeniach, zaliczenie końcowe w formie pisemnej. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie na ocenę - pisemne w formie testu 

Ćwiczenia  - kolokwium pisemne  

Kryteria oceny kolokwiów i zaliczenia końcowego: 0-50%– ndst, 51-60% – dst, 61-70% – dst+, 71-80% – 

db, 81-90% – db+, 91-100% – bdb 

Bilans punktów ECTS*: 
St. stacjonarne (st. niestacjonarne) 

Udział w wykładach – 15 godz. (15 godz.) 
Udział w ćwiczeniach -15 godz. (15 godz.) 
Konsultacje - 15 godz. (15 godz.) 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń– 15 godz. (15 godz.) 
Przygotowanie się do zaliczenia  końcowego – 15 godz. (15 godz.) 
Razem – 75 godz. (75 godz.) 
Razem – 3 pkt.  ECTS 
 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Chemia ogólna i organiczna 

Nazwa w języku angielskim:  General and organic chemistry 

Język wykładowy:             Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Zootechnika 

Jednostka realizująca:  Instytut Agronomii 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:       I 

Semestr:  1 

Liczba punktów ECTS:  5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: 
dr hab. Beata Kuziemska, profesor UPH; dr Dawid 
Jaremko 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
dr hab. Beata Kuziemska, profesor UPH; dr Dawid 
Jaremko 

Założenia i cele przedmiotu: 

Nabycie przez studentów wiedzy z zakresu chemii 
ogólnej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień 
związanych z kierunkiem studiów. Zapoznanie studentów 
z podstawami teoretycznymi przemian chemicznych 
zachodzących w środowisku przyrodniczym. Nabycie 
przez studentów umiejętności wykonywania 
podstawowych operacji analitycznych, obliczeń 
chemicznychi interpretacji uzyskanych wyników. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Zna teoretyczne podstawy przemian zachodzących w środowisku przyrodniczym, 
ze szczególnym uwzględnieniem procesów biochemicznych przebiegających w 
organizmach zwierząt. 

K_W12 

W_02 
Zna właściwości wybranych pierwiastków chemicznych oraz związków 
nieorganicznych i organicznych. 

K_W02 

W_03 
Ma wiedzę na temat możliwości zastosowania metod chemicznych 
i instrumentalnych w analizie próbek pochodzenia zwierzęcego. 

K_W09 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi dobrać odpowiednie metody analizy chemicznej stosowane w analizie 
próbek środowiskowych i wykonać procedury analityczne zgodnie z normami 
stosowanymi w analizie chemicznej. 

K_U13 

U_02 Potrafi posługiwać się podstawowym sprzętem laboratoryjnym. K_U13 

U_03 
Potrafi wykorzystać wiedzę chemiczną w celu optymalizacji technologii produkcji 
zwierzęcej. 

K_U01 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Ma świadomość przestrzegania zasad BHP i „Dobrej Praktyki Laboratoryjnej” 
w trakcie planowania i wykonywania eksperymentów metodami analizy 
chemicznej. 

K_K08 

K_02 
Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie chemii oraz 
konieczności jej pogłębiania i aktualizowania. 

K_K01 

Forma i typy zajęć: wykład, ćwiczenia laboratoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 



podstawy chemii na poziomie szkoły średniej 

Treści modułu kształcenia: 

Treści modułu kształcenia: Budowa materii: jądro atomowe, izotopy, elektronowa struktura atomu. Modele budowy 
atomu. Układ okresowy pierwiastków chemicznych. Budowa cząsteczek związków chemicznych: typy wiązań 
chemicznych, elektroujemność. Nomenklatura nieorganicznych związków chemicznych. Właściwości wybranych 
pierwiastków i związków chemicznych. Dysocjacja elektrolityczna: stała i stopień dysocjacji, moc kwasów i zasad, 
teorie kwasów i zasad, dysocjacja soli. Reakcje chemiczne: reakcje kwasów i zasad, hydroliza soli, reakcje redox,  
reakcje kompleksowania, reakcje strącania. Obliczenia: mol, masa molowa, objętość molowa, prawo zachowania 
masy, stechiometria równań chemicznych. Roztwory: rozpuszczalność, stężenie procentowe, stężenie molowe, 
stężenie masowe, przeliczanie stężeń, mieszanie roztworów, rozcieńczanie i zatężanie roztworów. Podstawowe 
techniki laboratoryjne. Analiza jakościowa kationów i anionów. Analiza ilościowa metodami chemicznymi. 
Nowoczesne metody instrumentalne stosowane w analizie próbek środowiskowych. 
Właściwości węgla. Natura związków węgla z wodorem: węglowodory alifatyczne nasycone i nienasycone, 
węglowodory aromatyczne. Nomenklatura węglowodorów. Otrzymywanie i właściwości węglowodorów. Typy reakcji 
organicznych. Otrzymywanie i właściwości pochodnych węglowodorów: halogenki alkilowe, alkohole, etery, 
aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe, estry kwasów karboksylowych, amidy, bezwodniki, aminy. Właściwości 
biocząsteczek: węglowodany, aminokwasy, peptydy, białka, lipidy, związki heterocykliczne, kwasy nukleinowe. 
Nazewnictwo wielofunkcyjnych związków organicznych. Reakcje charakterystyczne pochodnych węglowodorów. 
Wybrane reakcje otrzymywania pochodnych węglowodorów. Metody rozdzielania mieszanin i oczyszczania 
związków organicznych. Instrumentalne metody identyfikacji i ilościowego oznaczania związków organicznych. 

Literatura podstawowa: 

• Bielański A. 2013. Podstawy chemii nieorganicznej. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa. 
• Jones L., Atkins P. 2012. Chemia ogólna.  Wyd. Nauk. PWN, Warszawa. 
• Mastalerz P. 2000. Chemia organiczna. Wydawnictwo Chemiczne,  
• McMurry J. 2010. Chemia organiczna. T.1-5. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa. 
• Minczewski J., Marzenko Z. 2012. Chemia analityczna T.1-2. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa. 
• Morrison  R.T., Boyd R.N. 2013. Chemia organiczna. T.1-2. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa. 
• Pajdowski L. 1998. Chemia ogólna. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa. 
• Szmal Z.S., Lipiec T. 1988. Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej: podręcznik dla studentów farmacji. 

Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa. 

Literatura dodatkowa: 

• Ewing G.W. 1980. Metody instrumentalne w analizie chemicznej. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa. 
• Jarosz M. (red.) 2006. Nowoczesne techniki analityczne. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa. 
• Mastalerz P. 2011. Elementarna chemia nieorganiczna. Wydawnictwo Chemiczne, Wrocław. 
• Mastalerz P. 2011. Elementarna chemia organiczna. Wydawnictwo Chemiczne, Wrocław. 

• Szczepaniak W. 2007. Metody instrumentalne w analizie chemicznej. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa. 
• Szyszko E. 1975. Instrumentalne metody analityczne. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykłady - z prezentacją multimedialną, ćwiczenia laboratoryjne - wykonywanie doświadczeń. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Forma weryfikacji Wpływ na ocenę końcową Symbol przedmiotowego 
efektu kształcenia 

trzy kolokwia działowe w formie sprawdzianu 
pisemnego lub ustnego 

90% (3x30%) W_01, W_02, W_03, U_03 

Sprawozdania z poprawnie wykonanych 
ćwiczeń laboratoryjnych 

10% U_01,U_02, U_03, K_01 

 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: spełnienie dwóch niżej opisanych warunków 
• uzyskanie co najmniej 15 punktów z każdego kolokwium; 
• uzyskanie co najmniej 5 punktów ze sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych. 

Przedział punktacji 0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

Sposób uzyskania punktów: I kolokwium – 30 pkt, II – 30 pkt, III – 30 pkt, sprawozdania z ćwiczeń – 10 pkt 
Poprawa kolokwiów: możliwość dwukrotnej poprawy każdego kolokwium w trakcie zajęć semestralnych 

Bilans punktów ECTS*: 

javascript:LoadWebPg('wo2_opbib.p',%20'&RODZAJ=1&ID=151952&widok=-1&N1=W1891619&N2=11&N3=0&N4=KHW');
javascript:LoadWebPg('wo2_opbib.p',%20'&RODZAJ=1&ID=151952&widok=-1&N1=W1891619&N2=11&N3=0&N4=KHW');
javascript:LoadWebPg('wo2_opbib.p',%20'&RODZAJ=1&ID=126001&widok=-1&N1=W1891607&N2=6&N3=0&N4=KHW');
javascript:LoadWebPg('wo2_opbib.p',%20'&RODZAJ=1&ID=107843&widok=-1&N1=W1891607&N2=6&N3=0&N4=KHW');
javascript:LoadWebPg('wo2_opbib.p',%20'&RODZAJ=1&ID=117765&widok=-1&N1=W1891607&N2=6&N3=0&N4=KHW');
javascript:LoadWebPg('wo2_opbib.p',%20'&RODZAJ=1&ID=86183&widok=-1&N1=W1891607&N2=6&N3=0&N4=KHW');


Aktywność 
Obciążenie studenta (godz.) 

St. stacjonarne St. niestacjonarne 

1. Liczba godzin kontaktowych, w tym:   

     udział w wykładach 15 10 

     udział w ćwiczeniach 30 20 

     udział w konsultacjach 25 25 

2. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, w tym:   

     samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 55 70 

     sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 125 

Punkty ECTS za przedmiot 5 ECTS 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Biofizyka 

Nazwa w języku angielskim:  Biophysics 

Język wykładowy: polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Zootechnika 

Jednostka realizująca:  Katedra Biochemii i Biologii Molekularnej, Instytut Biologii 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  obligatoryjny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:  1 

Semestr:  1 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Dr hab. Cezary Sempruch, prof. UPH 

Imię i nazwisko prowadzącego ćwiczenia: 

Dr Paweł Czerniewicz; dr hab. Sylwia Goławska, 
prof. UPH; dr Robert Krzyżanowski,  dr hab. Iwona 
Łukasik, prof. UPH; dr hab. Iwona Sprawka, prof. 
UPH;drhab. Hubert Sytykiewicz, prof. UPH; dr hab. 
Agnieszka Wójcicka, prof. UPH 

Założenia i cele przedmiotu: 

Niniejszy program obejmuje elementy biofizyki 
molekularnej, biofizyki komórki i podstaw fotobiologii. 
Omawia się także praktyczne aspekty wykorzystania 
metod biofizycznych w biotechnologii produkcji 
żywności oraz w ocenie jakości surowców 
żywnościowych. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 Objaśnia zakres zainteresowań biofizyki K_W01 

W_02 Ma wiedzę o fizycznych procesach zachodzących w żywych organizmach K_W03 

W_03 Zna biofizyczne podstawy funkcjonowania żywych organizmów na różnych 
poziomach ich organizacji 

K_W03 

W_04 
Objaśnia zastosowanie biofizyki w doskonaleniu produktów 
żywnościowych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego  

K_W04 
K_W05 
K_W06 

W_05 
Objaśnia zastosowanie metod biofizycznych w badaniach 
meteorologicznych i środowiskowych 

K_W10 
K_W11 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi zastosować metody biofizyczne do produkcji żywności o 
wysokiej jakości 

K_U01 
K_U08 

U_02 
Korzysta z różnych źródeł informacji w celu zdobywania wiedzy w 
zakresie biofizyki 

K_U07 

U_03 Interpretuje procesy fizyczne zachodzące w żywych organizmach K_U11 

U_04 Posługuje się terminologią biologiczną i fizyczną K_U13 

U_05 
Umie przygotować pisemne sprawozdanie z wykonanych 
doświadczeń, prawidłowo interpretuje otrzymane rezultaty i wyciąga 
wnioski 

K_U12 
K_U13 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  



K_01 
Ma świadomość potrzeby ciągłego uzupełniania wiedzy i 
doskonalenia warsztatu pracy  

K_K01 

K_02 Potrafi zorganizować stanowisko pracy i współpracować w grupie K_K03 

K_03 Właściwie interpretuje i rozwiązuje problemy z zakresu biofizyki K_K04 

Forma i typy zajęć: Wykłady i ćwiczenia laboratoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość podstaw fizyki i chemii; znajomość budowy i funkcjonowania organizmów na różnych 
poziomach ich organizacji. 

Treści modułu kształcenia: 

Przedmiot i metody badań stosowane w biofizyce.Wielkości fizyczne i ich pomiary: układ SI, 
jednostki wielokrotne i podwielokrotne, świat makro- i mikroskopowy, cząsteczki elementarne, 
atomy, pierwiastki i związki chemiczne. Biologiczne układy koloidalne: charakterystyka 
fizykochemiczna lipidów, monomolekularne warstwy powierzchniowe, bimolekularne błony 
lipidowe, liposomy, przejście fazowe lipidów, analiza rentgenostrukturalna i budowa peptydów i 
białek, konformacje cząsteczek białkowych, białka oligomeryczne, budowa i funkcje hemoglobiny, 
białka allosteryczne, struktura nukleozydów, nukleotydów i kwasów nukleinowych na podstawie 
ich widm w podczerwieni, struktura I-, II-, i III-rzędowa kwasów nukleinowych, rodzaje kwasów 
nukleinowych, współczesne metody badań kwasów nukleinowych i ich składników.Podstawowe 
wielkości termodynamiczne: energia, praca; pierwsza zasada termodynamiki, energia swobodna, 
entalpia, druga zasada termodynamiki, procesy odwracalne i nieodwracalne, entropia, pierwsza i 
druga zasada termodynamiki w procesach biologicznych, komórka jako układ termodynamiczny, 
uzyskiwanie i wykorzystanie energii przez komórkę, budowa i właściwości błon komórkowych, 
transport przez błony, potencjał spoczynkowy i czynnościowy, komórka nerwowa, komórka 
mięśniowa.Wpływ promieniowania na organizmy żywe: mechanizm działania promieniowania 
elektromagnetycznego na organizmy żywe, zasada zachowania energii w oddziaływaniach 
promieniowania z żywymi organizmami, falowa i kwantowa natura światła w procesach 
oddziaływania z elementami materii ożywionej. Elementy fotobiologii: widzenie, fotosynteza, 
przykłady innych procesów fotobiologicznych, spektrofotometria, inne metody spektroskopowe, 
refraktometria. 

Literatura podstawowa: 

1. Ibron G., 1999: Podstawy biofizyki. Wyd. ART Olsztyn. 
2. Terlecki J. (red.), 1999: Ćwiczenia laboratoryjne z biofizyki i fizyki. PZWL Warszawa. 
3. Jóźwiak Z., Bartosz G. (reds.), 2005: Biofizyka. Wybrane zagadnienia wraz z ćwiczeniami. 

PWN Warszawa. 

Literatura dodatkowa: 

1. Bryszewska M., Leyko W. (reds.), 1997: Biofizyka dla biologów. PWN Warszawa. 
2. Miedziejko E. (red.),  1996: Agrofizyka i biofizyka. Podstawowe zagadnienia i ćwiczenia 

laboratoryjne. Wyd. AR w Poznaniu. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład: metoda podająca (przekaz informacji w formie prezentacji multimedialnej). 

Ćwiczenia: metoda podająca (pogadanka), metody praktyczne (pokaz, eksperyment, 
obserwacja). 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Ustny sprawdzian przygotowania studentów do realizacji zajęć; pisemne sprawozdania z 
wykonanych doświadczeń; kolokwia działowe. 

Forma i warunki zaliczenia: 



Zaliczenie na ocenę. Ocena wystawiona zostanie na podstawie wyniki kolokwiów działowych 
obejmujących treści wykładów i ćwiczeń oraz sprawozdań z wykonanych doświadczeń. 
Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach, wykonanie oraz przedstawienie sprawozdań z 

przeprowadzonych doświadczeń, wykazanie się znajomością zagadnień objętych programem 

nauczania oraz uzyskanie pozytywnej oceny ze wszystkich kolokwiów działowych.Skala ocen: 

Przedział 

punktacji 
0-5 5,1-6 6,10-7 7,1-8 8,1-9 9,1-10 

Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne: 

Udział w wykładach – 10 godz. 
Udział w ćwiczeniach – 15 godz. 
Konsultacje – 15 godz. 
Przygotowanie się do kolokwiów – 20 godz. 
Razem – 75 godz. 
Razem – 3 pkt. ECTS 

Studia niestacjonarne: 

Udział w wykładach -8 godz. 
Udział w ćwiczeniach - 14 godz. 
Konsultacje- 15 godz. 
Przygotowanie do kolokwium - 24 godz. 
Razem – 75 godz. 
Razem –3 pkt.  ECTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Botanika z fizjologią roślin 

Nazwa w języku angielskim:  Botany and plant physiology 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Zootechnika 

Jednostka realizująca:   Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   I stopnia 

Rok studiów:   1 

Semestr:   1 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Henryk Dębski 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Henryk Dębski 

Założenia i cele przedmiotu: 

Poznanie budowy roślin na różnych stopniach 
organizacji (komórka roślinna, tkanki, organy, 
osobnik) oraz przebiegu podstawowych 
procesów życiowych organizmów roślinnych 
(gospodarka wodna i mineralna, fotosynteza, 
oddychanie wewnątrzkomórkowe, regulacja 
hormonalna) Przegląd roślin mających 
znaczenie w produkcji roślinnej i zwierzęcej. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Ma podstawową wiedzę z zakresu budowy i funkcjonowania komórki 
roślinnej. 

K_W 01 
 

W_02 
Zna budowę morfologiczną i anatomiczną roślin. Ma wiedzę na 
temat różnorodności organizmów roślinnych. 

K_W 01 
 

W_03 
Objaśnia przebieg podstawowych procesów fizjologicznych na 
poziomie komórki i całego organizmu roślinnego. 

K_W 01 

W_04 
Umie określić wpływ mikro- i makroelementów na przebieg 
procesów życiowych w roślinnych 

K_W 02 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Potrafi korzystać ze środków technicznych  K_U 06 

U_02 
Posługuje się językiem naukowym w zakresie botaniki i fizjologii 
roślin. 

K_U 19 

U_03 
Umie przygotować prezentację multimedialną wykorzystując 
technologię informatyczną 

K_U 09 

U_04 
Potrafi korzystać z literatury źródłowej (klucze i przewodniki do 
oznaczania roślin). 

K_U 19 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Ma świadomość potrzeby ciągłego uzupełniania wiedzy. 
K_K 01 

 

K_02 Ma świadomość roli człowieka w środowisku przyrodniczym i K_K 09 



utrzymania w nim homeostazy. 

K_03 Potrafi pracować zespołowo oraz organizować zajęcia w grupie. K_K 04 

Forma i typy zajęć: wykład, ćwiczenia laboratoryjne, zajęcia praktyczne w terenie 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa wiedza z biologii uzyskana na niższych etapach kształcenia. 

Treści modułu kształcenia: 

1. Budowa morfologiczna roślin (budowa zewnętrzna i przekształcenia korzenia, systemy korzeniowe, 
budowa i przekształcenia pędu, budowa i rodzaje blaszki liściowej, budowa kwiatu i rodzaje 
kwiatostanów, budowa i rodzaje owoców). 

2. Budowa i funkcjonowanie komórki roślinnej (martwe i żywe składniki komórki, plazmoliza i 
deplazmoliza, wykrywanie substancji zapasowych). 

3. Tkanki roślinne (budowa, rodzaje, funkcje, rola w gospodarce człowieka). 
4. Budowa anatomiczna organów roślinnych (budowa pierwotna, powstawanie przyrostu wtórnego i 

budowa wtórna korzenia i łodygi, anatomia liści i organów generatywnych). 
5. Wybrane zagadnienia z gospodarki wodnej i mineralnej roślin (transport bierny i aktywny, 

transpiracja, mikro- i makroelementy) 
6. Odżywianie u roślin (przebieg i znaczenie procesów fotosyntezy i chemosyntezy). 
7. Oddychanie wewnątrzkomórkowe (przebieg i znaczenie). 
8. Charakterystyka wybranych grup roślin zarodnikowych (typy przemiany pokoleń). 
9. Charakterystyka roślin okrytonasiennych - porównanie dwuliściennych i jednoliściennych. 
10. Przegląd wybranych rodzin dwuliściennych (Jaskrowate, Bobowate, Kapustne, Selerowate, 

Psiankowate, Komosowate, Astrowate – oznaczanie roślin przy pomocy kluczy i atlasów. 
11. Przegląd wybranych rodzin jednoliściennych (Liliowate, Ciborowate, Trawy). 
12. Rozpoznawanie w terenie pospolitych gatunków drzew i krzewów. 

 

Literatura podstawowa: 

Borkowska L., Marciniuk J., Sorokin J. 2011. Przewodnik do ćwiczeń z botaniki. Wyd. UPH, 
Siedlce. 
Jasnowska J., Jasnowski M., Radomski J. 1995 (i nowsze). Botanika. Wyd. „Brasika”, 
Szczecin. 
Szweykowska A., Szweykowski J. 2004. Botanika, tom I i II. PWN, Warszawa. 

Literatura dodatkowa: 

Szweykowska A., Szweykowski J. 1993. Słownik Botaniczny. Wiedza Powszechna, 
Warszawa. 
Mizerski W. (red.) 2003. Tablice biologiczne. Wyd. Adamantan, Warszawa. 
Gorczyński T. 1986. Ćwiczenia z botaniki. PWN Warszawa. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład: metoda podająca (wykład informacyjny w formie prezentacji multimedialnej), metoda 
eksponująca (film) 

Ćwiczenia: metody praktyczne (obserwacje mikroskopowe, obserwacje makroskopowe, 
oznaczanie gatunków z wykorzystaniem kluczy i atlasów, obserwacje terenowe) 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

3 kolokwia teoretyczne (pisemne –forma testowa lub opisowa) 

Kryteria oceniania: 

5 – 91-100% 

4,5 – 81-90% 

4 – 71-80% 



3,5 – 61-70% 

3 – 51-60% 

2- poniżej 51% (nie zalicza) 

Forma i warunki zaliczenia: 

zaliczenie ćwiczeń (kolokwia, obecność na zajęciach) 

zaliczenie wykładów (pisemne kolokwium końcowe). 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność 
Obciążenie studenta 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Udział w wykładach 15  8  

Udział w ćwiczeniach 15  16  

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 15  21  

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 10  10  

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 20  20  

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie - - 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75  75  

Punkty ECTS za przedmiot 3                                     3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Anatomia zwierząt 

Nazwa w języku angielskim:  Animal Anatomy 

Język wykładowy: Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest 
oferowany:  

 Zootechnika 

Jednostka realizująca:   Instytut Biologii 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny):  

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego 
stopnia):  

pierwszego stopnia 

Rok studiów:   pierwszy 

Semestr:  pierwszy 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr hab. Teresa Nesteruk 

Imię i nazwisko prowadzącego ćwiczenia: 
dr hab. Teresa Nesteruk, dr hab. Dorota 
Czeszczewik 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z  
budową i czynnościami życiowymi organizmu 
zwierząt gospodarskich, oraz analiza porównawcza 
morfologii tych gatunków (kot, pies, królik, koń, 
krowa, owca). Celem modułu jest również 
wyjaśnienie anatomicznych i funkcjonalnych 
zależności między poszczególnymi narządami i 
układami. Szczególny nacisk kładziony jest również 
na poznanie anatomii topograficznej poszczególnych 
narządów i układów. Student zdobywa również 
wiedzę z zakresu cytologii i histologii zwierząt. 
Realizacja postawionych celów pozwoli 
narozwinięcie umiejętności dokonywania obserwacji 
laboratoryjnych,  pracy w grupie, interpretacji 
uzyskanych wyników, samodzielnego pogłębiania 
wiedzy i zastosowania wiedzy w praktyce. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

     W01 

Ma podstawową wiedzę na temat budowy organizmów zwierząt 
domowych Wskazuje różnice gatunkowe, zna rasy zwierząt 
gospodarskich. 
 

K_W01 
K_W10 

     W02 
Posiada wiedzę dotyczącą topografii poszczególnych narządów u 
gatunków zwierząt domowych. 

 
K_W01 

 

     W03 

Opisuje budowę narządów i układów anatomicznych u gatunków  
zwierząt gospodarskich, wskazuje podobieństwa i różnice. Objaśnia 
funkcjonalne zależności między tymi układami. 
 

K_W06 
 
 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U01 
Posługuje się zrozumiałym językiem potocznym w zakresie opisu 
narządów i układów anatomicznych u gatunków zwierząt 
gospodarskich. 

K_U06 
 

U02 Posługuje się językiem  naukowym w dyskusjach dotyczących K_U07 



 funkcjonowania narządów i układów zwierząt domowych. Potrafi 
precyzyjnie zadawać pytania służące pogłębieniu swojej wiedzy i w 
sposób naukowy przeprowadza wnioskowanie. 
 

 

U03 
 

Potrafi przygotować ustną prezentację dotyczącą zagadnień 
związanych z anatomią zwierząt gospodarskich. 

             K_U20 

U04 
 

Posiada umiejętność korzystania z literatury w języku obcym na 
poziomie podstawowym. 

K_U21 
 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K01 

Potrafi pracować w zespole. Współpracuje z grupą podczas zajęć 
laboratoryjnych, wyraża własne opinie dotyczące interpretacji 
uzyskanych wyników w trakcie pracy, potrafi precyzyjnie formułować 
pytania i przeprowadza wnioskowanie.  
 

K_K03 
K_K04 

 
 

K02 
Ma świadomość stałego pogłębiania swojej wiedzy zawodowej i 
rozumie potrzebę dalszego kształcenia się. 

K_K01 
K_K10 

 

K03 
Potrafi korzystać z zasobów bibliotecznych oraz elektronicznych do 
samodzielnego wyszukiwania informacji w zakresie anatomii zwierząt. 
 

K_K02 
 

Forma i typy zajęć: 
Studia stacjonarne: wykład (15 godz.); ćwiczenia (15 godz.) 
 
Studia niestacjonarne: wykład (10 godz.); ćwiczenia (20 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa wiedza z zoologii, cytologii i histologii na poziomie liceum. 

Treści modułu kształcenia: 

HISTOLOGIA -tkanki budujące organizm zwierzęcy. Budowa i funkcje poszczególnych 

tkanek.OSTEOLOGIA. Układ kostno-stawowy – charakterystyka anatomiczna i funkcjonalna. 

Zasady orientacji przestrzennej w obrębie ciała zwierzęcia. Szkielet osiowy (czaszka, kręgosłup, 

szkielet klatki piersiowej, żebra, mostek. Podział kości i ich budowa. Kości obręczy piersiowej i 

miednicznej. Szkielet kończyn. ARTROLOGIA. Połączenia stawowe. Budowa i typy stawów. MIOLOGIA. 

Budowa mięśni, unerwienie mięśni. Klasyfikacja mięśni ze względu na kształt i funkcje. Podział 

topograficzny mięśni. Cechy wpływające na nazwy mięśni. Skurcze mięśni.  UKŁAD NERWOWY. 

Ośrodkowy układ nerwowy. Obwodowy układ nerwowy. Nerwy czaszkowe i rdzeniowe. Podział neuronów. 

Synapsa. Akson. Impulsy nerwowe: elektryczne, chemiczne. Narządy zmysłów. Połączenie między 

mięśniem a układem nerwowym.UKAŁAD SERCOWO-NACZYNIOWY. Budowa serca. Naczynia układu 

krążenia. Duży i mały obieg krwi. Krew jako tkanka płynna. Komórki krwi. UKŁAD CHŁONNY 

(limfatyczny). Śledziona, migdałki, grasica, węzły chłonne. Przepływ limfy. UKŁAD ODDECHOWY. 

Budowa dróg oddechowych (jama nosowa, krtań, tchawica, oskrzela, oskrzeliki). Płuca (opłucna, jama 

opłucnej, płaty, segmenty oskrzelowo płucne i gronka płucne). Wentylacja płuc. UKŁAD POKARMOWY. 

Odcinki układu pokarmowego: jama ustna (język, budowa zębów), gardło, przełyk, żołądek, jelito cienkie i 

grubego oraz odbyt. Żołądek jednokomorowy prosty (mięsożerne), złożony (koń, świnia), żołądek 

wielokomorowy (przeżuwacze). GRUCZOŁY TRAWIENNE. Śródścienne (jelitowe, dwunastnicze) i 

zaścienne (trzustka i wątroba),  oraz gruczoły ślinowe.UKŁAD WYDALNICZY. Narządy moczowe. 

Budowa nerki i typy nerek: nerka złożona (wielopłatowa) – walenie, foka, wydra, niedźwiedź, słoń; nerka 

pobrużdżona wielobrodawkowa – bydło; nerka gładka wielobrodawkowa – świnia, człowiek; nerka 

gładka jednobrodawkowa – pies, kot, owca, koza, koń. Mechanizm postępującego zagęszczania moczu. 

UKŁAD ROZRODCZY. Budowa i funkcje na przykładzie konia. Budowa i funkcje łożyska. SKÓRA, 

POWŁOKA WSPÓLNA. Budowa skóry, skóra właściwa. Receptory znajdujące się w skórze. Gruczoły 

skórne. Gruczoły potowe: ekrynowe, apokrynowe i apoekrynowe: budowa i funkcja. Gruczoły łojowe: skład 

i rola łoju. Wytwory skóry: włosy, paznokcie, rogi, kopyta, pióra. Anatomia ptaków domowych– analiza 

porównawcza ze ssakami. GRUCZOŁY WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO. Budowa i funkcje: 



szyszynka, przysadka mózgowa, tarczyca, grasica, nadnercza, trzustka, jajnik, jądra. 

Literatura podstawowa: 

1. Kobryń H. (red.) 1999. Kompendium z anatomii topograficznej zwierząt domowych. Wyd. SGGW, 
Warszawa 
    2. Kobryń H., Kobryńczuk F., Krysiak K. 2001. Anatomia zwierząt. T. I. Aparat ruchowy. PWN. 
Warszawa           
    3. Kobryń H., Kobryńczuk F. 2006. Anatomia zwierząt. Gruczoły dokrewne, układ nerwowy, narządy 
        zmysłów, powłoka wspólna i anatomia ptaków. T. III. PWN Warszawa. 
    4. Krysiak K. Świeżyński K. 2001. Anatomia zwierząt. T. II. Narządy wewnętrzne i  układ krążenia. 
PWN   
5. Kuryszko J., Zarzycki J., 2000. Histologia zwierząt, PWRiL. Warszawa 
    6. Milart Z. 1991. Anatomia topograficzna zwierząt domowych. PWRiL Warszawa 

Literatura dodatkowa: 

    1. König H. E., Hans-Georg Liebich H.-G. 2008. Anatomia zwierząt domowych. Kolorowy atlas i  
podręcznik.   
        Wyd. Galaktyka. 
    2. Popesko P. 2008. Atlas anatomii topograficznej zwierząt domowych. T. 1, 2, 3. PWRiL. 
    3. Przespolewska H., Kobryń H. 2011. Anatomia zwierząt domowych. Repetytorium. Wyd. PWRiL. 
 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład  - prezentacja multimedialna 
Ćwiczenia: analiza preparatów mikroskopowych i makroskopowych. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Kolokwia teoretyczne oraz kolokwium praktyczne. Egzamin pisemny po uprzednim zaliczeniu ćwiczeń.  

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie łącznie co najmniej 51% ogólnej liczby punktów ze 

wszystkich form zaliczenia. Sposób oceniania: 

% 0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

Ocena  2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

       

 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne: 
Udział w wykładach   –  15 godzin 
Udział w ćwiczeniach – 15 godzin 
Konsultacje - 10 godzin 
Praca własna studenta – 15 godzin 
Przygotowanie  do kolokwiów i zaliczenia – 20 
godz. 
Razem – 75 godzin 
Razem – 3 pkt.  ECTS 

 

Studia niestacjonarne: 
Udział w wykładach   -  10 godzin 
Udział w ćwiczeniach - 20 godzin 
Konsultacje - 5 godzin 
Praca własna studenta – 20 godzin 
Przygotowanie do kolokwiów i zaliczenia – 20 godz. 
Razem – 75godzin 
Razem – 3 pkt.  ECTS 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Biochemia  

Nazwa w języku angielskim:   Biochemistry  

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Zootechnika  

Jednostka realizująca:   Katedra Biochemii i Biologii Molekularnej 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:   pierwszy 

Semestr:  pierwszy 

Liczba punktów ECTS:   5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Prof. dr hab. Bogumił Leszczyński 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 

Dr Paweł Czerniewicz; dr hab. Sylwia Goławska, 
prof. UPH; dr Robert Krzyżanowski,  dr hab. 
Iwona Łukasik, prof. UPH; dr hab. Iwona 
Sprawka, prof. UPH; dr hab. Hubert Sytykiewicz, 
prof. UPH; dr hab. Agnieszka Wójcicka, prof. 
UPH 

Założenia i cele przedmiotu: 

Zapoznanie studentów z budową, 
właściwościami fizykochemicznymi, 
występowaniem, funkcją biologiczną 
biomolekuł oraz z ich podstawowymi  
przemianami metabolicznymi.  

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W01 
Ma wiedzę z zakresu procesów biochemicznych zachodzących w 

materiale biologicznym 
K_W01 

W_03 Zna molekularne podstawy funkcjonowania żywych organizmów  K_W03 

W_04 
Objaśnia zastosowanie biochemii w doskonaleniu produktów 
żywnościowych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego  

K_W04, 
K_W05 
K_W06 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi zastosować metody biochemiczne do produkcji żywności o 
wysokiej jakości 

K_U01 
K_U08 

U_03 
Interpretuje procesy biochemiczne zachodzące w żywych 
organizmach 

K_U11 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Ma świadomość potrzeby ciągłego uzupełniania wiedzy i 
doskonalenia warsztatu pracy   

K_K01 

Forma i typy zajęć:  Wykład, ćwiczenia laboratoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość podstaw chemii organicznej oraz budowy związków chemicznych i reakcji 



chemicznych. 

Treści modułu kształcenia: 

Biochemia ogólna a biochemia żywności – definicja, podział. Aminokwasy - budowa, 
klasyfikacja i właściwości fizykochemiczne. Budowa białek i przestrzenne ułożenie cząsteczek. 
Białka proste i złożone. Wartość biologiczna białka. Najważniejsze białka zwierzęce. Reakcje 
katalizowane. Budowa enzymów - część białkowa i niebiałkowa. Witaminy i ich 
koenzymatyczne funkcje. Budowa i działanie wybranych koenzymów oksydoreduktaz, 
transferaz, liaz, izomeraz i ligaz. Nazewnictwo i klasyfikacja enzymów. Czynniki kinetyczne 
warunkujące przebieg  reakcji enzymatycznych. Prekursory enzymów (zymogeny), izoenzymy i 
układy wieloenzymowe. Specyficzność enzymów. Badanie enzymów, jednostki wyrażania 
aktywności enzymów. Kwasy nukleinowe i ich funkcje. Mechanizmy biosyntezy kwasów 
nukleinowych (replikacja DNA i transkrypcja mRNA).  Mechanizm translacji (biosynteza białka). 
Znaczenie kwasów nukleinowych w biotechnologii i hodowli zwierząt użytkowych. Metabolizm – 
katabolizm i anabolizm. Katabolizm białek. Ogólne przemiany aminokwasów: deaminacje, 
aminacje, transaminacje i dekarboksylacje. Końcowe produkty przemian azotowych i cykl 
mocznikowy. Reakcje egzo- i endoergiczne. Związki organiczne pełniące funkcje przenośników 
energii. Ważne etapy utleniania komórkowego: cykl kwasów di- i trikarboksylowych (cykl 
Krebsa) oraz łańcuch utleniania biologicznego. Fosforylacja oksydacyjna i substratowa. 
Charakterystyka cukrów prostych i ich pochodnych oraz oligosacharydów i polisacharydów. 
Katabolizm cukrowców: fermentacje (glikoliza), szlak pentozofosforanowy. Mechanizmy 
biosyntezy cukrowców - glukoneogeneza (heterotrofy). Znaczenie cukrów zwierzęcych. 
Klasyfikacja i budowa tłuszczowców. Katabolizm tłuszczowców: lipoliza, przemiany pośrednie 
glicerolu, mechanizm ß-oksydacji kwasów tłuszczowych. Bilans energetyczny utleniania 
kwasów tłuszczowych. Mechanizm biosyntezy kwasów tłuszczowych. Biosynteza glicerydów. 
Znaczenie tłuszczów zwierzęcych. Powiązanie procesów metabolicznych przebiegających w 
komórce. Pula metaboliczna  komórki. Regulacja metabolizmu na poziomie komórkowym: 
aktywności enzymów, biosyntezy białek enzymatycznych.  Jak współczesny zootechnik 
powinien wykorzystywać wiedzę biochemiczną w pracy zawodowej. 

 

1. Leszczyński B.: Podstawy biochemii  z elementami biochemii żywności. Wyd. UPH, Siedlce 
2011.  

2. Goławska S., Krzyżanowski R., Łukasik I., Urbańska A., Wójcicka A., Leszczyński B.: 
Ćwiczenia z biochemii. Wyd. UPH, Siedlce 2010. 

3. Kłyszejko-Stefanowicz L.: Ćwiczenia z biochemii, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2005. 

Literatura dodatkowa: 

1. Berg J.M., Stryer L., Tymoczenko J.L.: Biochemia. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2005. 
2. Zgirski A.: Obliczenia biochemiczne. PWN, Warszawa 1998. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład: metoda podająca (wykład informacyjny w formie prezentacji multimedialnej). 
Laboratorium: metoda podająca (eksperymenty praktyczne), metoda aktywizująca 
(samodzielne przygotowanie opracowanie wyników i prezentacja na zakończenie zajęć) 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Testy sprawdzające przygotowanie do ćwiczeń, testy sprawdzające rozumienie zasad i 
mechanizmów omawianych procesów, sprawozdania z wykonanych doświadczeń. 

Forma i warunki zaliczenia: 



WYKŁAD: egzamin - test sprawdzający wiedzę do którego student jest dopuszczany na 

podstawie uprzedniego zaliczenia ćwiczeń, przeprowadzony w formie pisemnej, jednokrotnego 

wyboru. Test zawiera 50 zamkniętych pytań; czas przeznaczony na jego rozwiązanie 1,5 godz. 

Do zaliczenia na ocenę dostateczną konieczne jest uzyskanie powyżej 50% pkt możliwych do 

zdobycia.  

LABORATORIA: zaliczenie z oceną – warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen 
ze wszystkich ćwiczeń przewidzianych do realizacji. Ocenie podlegają: przygotowanie studenta 
do ćwiczeń, aktywność na zajęciach, poprawne wykonanie doświadczeń laboratoryjnych 
przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium, oraz samodzielnie 
przygotowana prezentacja multimedialna. Ocena końcowa to średnia arytmetyczna ocen 
cząstkowych. 

Bilans punktów ECTS*: 
      St. stacjonarne – St. niestacjonarne 

Udział w wykładach  15 godz.  
 
Udział w ćwiczeniach  30 godz. 
 
Udział w konsultacjach  15 godz. 
 
Przygotowanie się do ćwiczeń  20 godz. 
 
Przygotowanie się do kolokwiów  20 godz. 
 
Przygotowanie się do egzaminu  25 godz. 
 
Razem 125 godz. 

 
Razem  5 pkt.  ECTS 

Udział w wykładach  10 godz.  
 
Udział w ćwiczeniach  20 godz. 
 
Udział w konsultacjach  15 godz. 
 
Przygotowanie się do ćwiczeń  25 godz. 
 
Przygotowanie się do kolokwiów  30 godz. 
 
Przygotowanie się do egzaminu  35 godz. 
 
Razem 125 godz. 

 
Razem  5 pkt.  ECTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Mikrobiologia 

Nazwa w języku angielskim:   Microbiology 

Język wykładowy: polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Zootechnika 

Jednostka realizująca:   Zakład Mikrobiologii, Instytut Biologii 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:  pierwszy 

Semestr:  pierwszy 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr hab. Barbara Kot 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
dr inż. Małgorzata Piechota, dr Aneta 
Frankowska-Maciejewska 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 
różnorodnością morfologiczną i metaboliczną 
oraz właściwościami chorobotwórczymi 
drobnoustrojów. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W01 Zna podstawy klasyfikacji mikroorganizmów K_W11 

W02 Potrafi przedstawić budowę i morfologię drobnoustrojów K_W11 

W03 Tłumaczy szlaki metaboliczne funkcjonujące u drobnoustrojów K_W11 

W04 
Zna drobnoustroje chorobotwórcze dla zwierząt oraz rezerwuary zwierzęce 
drobnoustrojów chorobotwórczych dla człowieka 

K_W11 

W05 Opisuje rolę mikroorganizmów w produkcji zwierzęcej K_W11 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U01 
Wykorzystuje podstawowe techniki mikrobiologiczne w badaniach 
mikrobiologicznych 

K_U13 

U02 
Interpretuje zjawiska zachodzące w środowisku pod wpływem 
mikroorganizmów 

K_U01 

U03 Wykonuje proste badania mikrobiologiczne pod kierunkiem opiekuna K_U13 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K01 Ma świadomość konieczności stałego aktualizowania wiedzy K_K01 

K02 
Pracuje w zespole i troszczy się o bezpieczeństwo pracy zgodnie z 
zasadami etyki mikrobiologicznej 

K_K04 

Forma i typy zajęć: Wykład i ćwiczenia laboratoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Ma podstawową wiedzę z chemii i biochemii 

Treści modułu kształcenia: 



Taksonomia i klasyfikacja drobnoustrojów, podstawy systematyki. Metody sterylizacji, rodzaje podłoży 
mikrobiologicznych. Morfologia bakterii, wielkość i kształt komórek bakteryjnych. Budowa komórki 
bakteryjnej. Porównanie budowy Prokaryota i Eukaryota. Struktury zewnątrzkomórkowe i 

wewnątrzkomórkowe, postacie przetrwalne bakterii. Czynniki fizyczne i chemiczne oraz ich oddziałanie na 
drobnoustroje. Podstawowe mechanizmy metabolizmu drobnoustrojów. Typy pokarmowe bakterii, 
pobieranie pokarmu, enzymy mikroorganizmów. Energetyczne podstawy funkcjonowania komórek 
drobnoustrojów,  oddychanie tlenowe, oddychanie beztlenowe i fermentacja. Mikrobiologiczne przemiany 
azotu glebowego. Symbioza roślin motylkowych z  bakteriami z rodzaju Rhizobium. Fermentacja mlekowa, 

charakterystyka bakterii fermentacji mlekowej, mikroflora mleka. Bakterie kwasu mlekowego stosowane 
jako probiotyki. Pałeczki  z rodzaju Salmonella, Shigella, Yersinia. Chorobotwórcze szczepy E.coli (EIEC, 
EHEC/VTEC, ETEC, EPEC). Chorobotwórczość bakterii z rodzaju Bacillus i Clostridium. 

Chorobotwórczość gronkowców i paciorkowców; enterotoksyny gronkowcowe. Czynniki etiologiczne 
zapalenia wymienia  u krów. Mikroflora pasz i kiszonek. Czynniki zjadliwości drobnoustrojów. Grzyby 
chorobotwórcze dla zwierząt, morfologia i klasyfikacja grzybów, źródła i drogi przenoszenia. Mykotoksyny, 
ich odziaływanie na organizmy. Znaczenie drobnoustrojów w produkcji zwierzęcej. 

 

Literatura podstawowa: 

1. Życie bakterii. Kunicki-Goldfinger W., PWN, 1998. 
2. Mikrobiologia ogólna. Schlegel H., PWN, 2003. 
3. Mikrobiologia dla studentów uczelni rolniczych. Kwaśna H., Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. 

Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, 2007. 
4. Bakteriologia weterynaryjna. Truszczyński M., PWRiL 1984. 
5. Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej. Różalski A., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1996.   
6. Mikrobiologia rolnicza. Gołębiowska J.,  PWRiL, 1982.   

7. Zarys mikrobiologii rolniczej. Szember A., Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Lublin 1997. 

Literatura dodatkowa: 

1. Mikrobiologia-różnorodność, chorobotwórczość i środowisko. Salyers A., Whitt D., PWN, 2003. 
2. Mikrobiologia techniczna. Mikroorganizmy i środowiska ich występowania. Libudzisz Z., Kowal K., 

Żakowska K., PWN, 2007. 

3. Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie. Singleton P., PWN, 2000 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny z użyciem środków audiowizualnych. Ćwiczenia laboratoryjne: słowna metoda 
problemowa, eksperyment modelowy, eksperyment laboratoryjny. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Efekty z zakresu wiedzy sprawdzane będą w ramach kolokwiów kontrolnych oraz podczas egzaminu, 
efekty z zakresu umiejętności sprawdzane będą podczas prowadzonych ćwiczeń laboratoryjnych. 

Forma weryfikacji Wpływ na ocenę końcową Symbol przedmiotowego 
efektu kształcenia 

Sprawdziany  pisemne, 
eksperymenty laboratoryjne 
w trakcie ćwiczeń 
 

 
100% 

 
W_01 - W_05; U_01 - U_03 

Egzamin końcowy 100% 
 

W_01 - W_05; U_01 - U_02 

 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych: 
1. Warunki uzyskania zaliczenia ćwiczeń: obecność na zajęciach, średnia z ocen sprawdzianów 

cząstkowych (co najmniej 3 sprawdziany w semestrze), oceniane według skali: 0-50% 2,0; 51-60% 
3,0; 61-70% 3,5; 71-80% 4,0; 81-90% 4,5; 91-100% 5,0. 

2. Egzamin końcowy: pisemny w formie testowej oceniany według skali:  0-50% 2,0; 51-60% 3,0; 61-
70% 3,5; 71-80% 4,0; 81-90% 4,5; 91-100% 5,0. 

Ocena końcowa jest średnią ocen z  ćwiczeń i oceny z egzaminu. 



Bilans punktów ECTS*: 

Udział w wykładach – 15 godz. 

Udział w ćwiczeniach – 15 godz. 

Konsultacje -  10 godz. 

Przygotowanie się do kolokwium – 15 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu  –  20 godz. 

Razem – 75 godz. 

Razem – 3 pkt.  ECTS 

 

Udział w wykładach – 10 godz. 

Udział w ćwiczeniach – 20 godz. 

Konsultacje -   10 godz. 

Przygotowanie się do kolokwium –  15 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu – 20 godz. 

Razem – 75 godz. 

Razem – 3 pkt.  ECTS 

 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Podstawy ekonomii 

Nazwa w języku angielskim:  Basic of economics 

Język wykładowy: polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Zootechnika 

Jednostka realizująca:  Instytut Agronomii 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszy 

Rok studiów:  I 

Semestr:  1 

Liczba punktów ECTS:  1 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Dr inż. Agnieszka Ginter 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr inż. Agnieszka Ginter 

Założenia i cele przedmiotu: 

1.Zapoznanie z podstawowymi pojęciami z 
zakresu ekonomii(makro- i mikroekonomii). 
2.Zapoznanie studenta z mechanizmem 
rynkowym. 
3.Zaznajomienie studenta z podstawowymi prawami 
w ekonomii 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_O1 Zna podstawowe pojęcia ekonomiczne K_WO4 

W_O2 Zna główne cechy gospodarki rynkowej i funkcjonowania przedsiębiorstw K_WO5 

W_O3 
Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia ekonomicznych uwarunkowań 
działalności inżynierskiej. Zna wartość ekonomiczną przestrzeni 

K_W05,K_W10 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań 
inżynierskich. Posługuje się miernikami ekonomicznymi. 

K_U03 

U_02 
Potrafi zastosować rachunek ekonomiczny w przedsiębiorstwach prywatnych i 
innych formach organizacyjno – prawnych podmiotów funkcjonujących w 
gospodarce rynkowej. 

K_U03 

U_03 
Potrafi dokonać porównania stosowanych systemów i technologii pod kątem 
zaspokojenia potrzeb społecznych, ich efektywności ekonomicznej oraz ich 
oddziaływania na środowisko przyrodnicze.  

K_U09 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest zorientowany w obszarze poziomu swojej wiedzy i umiejętności w obszarze 
ekonomii i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się. 

K_K01 

K_02 
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. Jest nastawiony na odniesienie 
sukcesu 

K_K03 

Forma i typy zajęć:  Wykład  

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Student powinien posiadać wiedzę z dziedziny ekonomii na poziomie szkoły średniej 

Treści modułu kształcenia: 



Podstawowe kategorie i prawa ekonomii.  
Czynniki produkcji – ziemia , praca, kapitał, organizacja.  
Transformacja systemowa. 
Gospodarka rynkowa- jej wady i zalety.  
Podstawowe podmioty w gospodarce rynkowej.  
Struktura przedmiotowa rynku – popyt, podaż, cena.  
Podstawy teorii wyboru konsumenta. 
 Produkcja i koszty w przedsiębiorstwie.  
Główne kategorie i pojęcia makroekonomii.  
Produkt i dochód narodowy.  
Wzrost gospodarczy – mierniki, czynniki i bariery. 
Budżet państwa - deficyt budżetowy i dług publiczny.  
Podatki, ich rodzaje i funkcje.  
Pieniądz i jego funkcje.  
Inflacja- pojęcie i sposoby jej mierzenia. 
Pojęcie deflacji. 
 Metody i narzędzia polityki antyinflacyjnej.  
Cykl koniunkturalny – fazy cyklu i ich charakterystyka.  
Bezrobocie.  
System bankowy. Bank centralny i jego funkcje.  
Globalizacja procesów gospodarczych – wady i zalety 

Literatura podstawowa: 

1. R. Milewski, E. Kwiatkowski (red.): Podstawy ekonomii. Wyd. PWN, Warszawa 2005 (Nowe 
wydanie 2015) 
2.M. Nasiłowski: System rynkowy, podstawy mikro- i makroekonomii. Wyd.KeyText. Warszawa 
1996 r. 
3. S. Marcinak (red.): Makro- i mikroekonomia dla inżynierów. Wyd. PWN, Warszawa 1995 
4.T.Włudyka: Instytucje gospodarki rynkowej. Wyd. LEX, Warszawa 2012 

Literatura dodatkowa: 

1.Begg D,, Mikroekonomia, Wyd. PWN, Warszawa 2007 
2.Begg D., Makroekonomia, Wyd. PWN, Warszawa 2007 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład z prezentacją multimedialną, elementy dyskusji 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Zaliczenie na ocenę: W_O1, W_O2, W_O3, U_O1, U_O2, U_O3, K_O1, K_O2 

Forma i warunki zaliczenia: 

 Uzyskanie 51,0 % poprawnych odpowiedzi z pisemnego zaliczenia przedmiotu 

Sposób oceniania zaliczenia pisemnego: 

Kryterium 
uzyskania 
stopni (%) 

0-50% 51-60% 61-70% 71-80% 81-90% 91-100% 

Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

 

Poprawa zgodnie z regulaminem studiów 

Bilans punktów ECTS*: 



Aktywność studenta St.stacjonarne St.niestacjonarne 

1.Liczba godzin kontaktowych: 18 15 

- udział w wykładach 15 8 

- udział w konsultacjach 3 7 

2. Samodzielna praca studenta: 7 10 

- przygotowanie się do zaliczenia 7 10 

Sumaryczne obciążenia studenta: 25 25 

Punkty ECTS za przedmiot 1 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Produkcja roślin na cele paszowe 

Nazwa w języku angielskim:  Productionplantsfor fodder purposes 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Zootechnika 

Jednostka realizująca:   Katedra Agrotechnologii – Instytut Agronomii 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:   pierwszy 

Semestr:   drugi 

Liczba punktów ECTS:   5 

Imię i nazwisko koordynatora 

przedmiotu:  
  prof. dr hab. Krystyna Zarzecka  

Imię i nazwisko prowadzących 

zajęcia: 

prof. dr hab. Krystyna Zarzecka, dr. hab. Marek Gugała, dr 

hab. Beata Wiśniewska-Kadżajan 

Założenia i cele przedmiotu 

1. Zapoznanie z podstawową terminologią z zakresu 
ogólnej uprawy roli, szczegółowej uprawy roślin 
rolniczych oraz łąkarstwa 

2. Poznanie zagadnień siedliska, podstawowych zabiegów 
uprawy roli, chwastów, zasady układania zmianowa i 
płodozmianów 

3. Poznanie biologii roślin uprawnych i zasad agrotechniki 
ważniejszych gatunków roślin rolniczych 

4. Poznanie oddziaływania czynników środowiskowych i 
agrotechnicznych na plonowanie roślin rolniczych 

5. Zasady gospodarowania na użytkach zielonych 

Symbol 

efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 

kierunkowego WIEDZA 

W_01 Ma podstawową wiedzę z zakresu botaniki i fizjologii roślin K_W01 

W_02 Zna podstawowe zagadnienia związane z produkcją roślinną K_W07 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi dostosować technologię produkcji zwierzęcej do 
określonych warunków środowiskowych i uwarunkowań 
ekonomiczno-społecznych 

K_U01 

U_02 
Potrafi mówić o zagadnieniach zootechnicznych potocznym, 
zrozumiałym językiem 

K_U06 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Zna zasób własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego K_K01 



kształcenia się 

K_02 
Ma świadomość wpływu intensywnej produkcji na środowisko 
naturalne 

K_K09 

Forma i typy zajęć 

(stacjonarne/niestacj

onarne) 

wykład (25 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (60 godz.) 

wykład (16 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (24 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe:znajomość podstawowej wiedzy z zakresu biologii i chemii 

oraz zrealizowanych  modułów kierunkowych    

Treści modułu kształcenia: 

Siedlisko roślin uprawnych, bonitacja gruntów ornych, przydatność gleb do uprawy 

poszczególnych gatunków roślin, cele i zadania uprawy roli, konstruowanie zmianowań i 

płodozmianów, chwasty i metody ich zwalczania. 

Czynniki przyrodnicze i agrotechniczne warunkujące wielkość i jakość plonów. Charakterystyka 

biologiczna i agrotechnika ważniejszych gatunków roślin rolniczych z uwzględnieniem kierunków 

produkcji. Agrotechnika roślin rolniczych w międzyplonach. Produkcja pasz na gruntach ornych, 

zasady układania taśmy zielonej.  

Rodzaje i znaczenie użytków zielonych, biologia traw, nawożenie użytków zielonych oraz metody 

ich zagospodarowania. Zasady układania mieszanek na łąki i pastwiska, produkcja kiszonek i 

sianokiszonek, jakościowa ocena pasz z użytków zielonych. 

Literatura podstawowa: 

1. Uprawa roli i roślin. 2008: Pod red. J. Starczewskiego. Cz. I. Środowisko. Herbologia. Cz. II 
Rośliny uprawy polowej. Technologie uprawy roli i roślin. Wyd. AP Siedlce. 

2. Szczegółowa uprawa roślin. 1999, 2003:  Pod red. Z. Jasińskiej i A. Koteckiego, t. 1, 2. Wyd. 
AR Wrocław.  

3. Uprawa roślin rolniczych. 1996: Pod red. Z. Hryncewicza. PWRiL Warszawa. 
4. Jankowski K., Ciepiela G., Jodełka J., Kolczatek R., 2003: Tereny zadarnione. Wyd. AP 

Siedlce. 
5. Łąkarstwo. 2005: Pod red. M. Rogalskiego. Wyd. Krupisz Poznań. 
Literatura dodatkowa: 

1. Starczewski J., Radecki A., Skrzyczyńska J. 1998: Podstawy uprawy  roli i roślin.  Wyd. 
WSRP Siedlce. 

2. Szczegółowa uprawa roślin rolniczych. Morfologia i biologia roślin. 2002, 2004. Pod red. F. 
Ceglarka. Wyd. AP Siedlce. 

3. Wybrane zagadnienia ze szczegółowej uprawy roślin. Skrypt dla zootechników. 2007:Pod 
red. K. Zarzeckiej. Wyd. AP Siedlce.  

4. Grzegorczyk S., Benedycki S. 2001: Łąkoznawstwo. Wyd. UWM Olsztyn. 
5. Monografie roślin uprawnych. Aktualne czasopisma rolnicze: Agrotechnika, Wieś Jutra, Top 

Agrar Polska, Poradnik Gospodarski, Agroserwis, Informator Produkcji Roślinnej, Raporty 
Rolne.  

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład – metoda podająca z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej; 

Ćwiczenia laboratoryjne – metoda aktywizująca i praktyczna, tj. analiza materiału roślinnego i 

materiału siewnego, układanie taśmy zielonej – praca w podgrupach, prezentacja multimedialna 



z określonej tematyki  

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Wykład: egzamin pisemny (w uzasadnionych przypadkach ustny);  

ćwiczenia: kolokwium pisemne, prezentacja tematyczna z wykorzystaniem środków 

multimedialnych, aktywność  na zajęciach 

Forma weryfikacji Wpływ na ocenę końcową Symbol 

przedmiotowego 

efektu kształcenia 

Egzamin pisemny (ustny) Weryfikacja efektów kształcenia w  

zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych  

W_01; W_02 

 

Kolokwium pisemne 

(sprawdzian testowy lub w 

postaci pytań)   

Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie 

wiedzy, umiejętności i kompetencji 

następuje na kolokwium    

W_01; W_02 

U_01; U_02 

K_01; K_02 

Ocena prezentacji 

tematycznej 

Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie 

umiejętności i kompetencji następuje 

podczas prezentacji tematycznej     

U_02 

K_01; K_02 

 

Forma i sposób zaliczenia (wraz z kryteriami oceniania):   

Warunek uzyskania zaliczenia z przedmiotu: spełnienie każdego z trzech niżej opisanych 

warunków  

1. Uzyskanie co najmniej 20 punktów z kolokwiów 
2. Uzyskanie łącznie co najmniej 52 punkty  z kolokwiów, prezentacji i egzaminu 
pisemnego 
3. Uzyskanie łącznie co najmniej 51% punktów ze wszystkich form zaliczenia 

Przedział 

punktacji (%) 

0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

  Sposób uzyskania punktów: 

1. Pierwsze kolokwium: 15 pkt, drugie kolokwium:15 pkt, trzecie kolokwium: 15 pkt 
2. Prezentacja multimedialna: 15 pkt 
3. Egzamin pisemny: 40 pkt 

Dwie poprawy z każdego  kolokwium w trakcie zajęć w semestrze     

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta (godz.) 

 St. stacjonarne St. niestacjonarne 



1. Liczba godzin kontaktowych, w tym: 
 

      - udział w wykładach 25 16 

      - udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 60 24 

      - udział w konsultacjach 10 25 

2. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, 
w tym: 

 

      - samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 10 20 

      - samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 10 15 

      - przygotowanie się do egzaminu 10 25 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 
125 125  

Punkty ECTS za przedmiot 5 ECTS 
 


