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Opis modułu kształcenia / przedmiotu  (sylabus) 

Rok akademicki:  Grupa przedmiotów:
  

Numer katalogowy:
 

 

 

Nazwa przedmiotu1):   Genetycznie modyfikowane organizmy ECTS 2) 2 

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski
3)

:  Genetically modified organisms 

Kierunek studiów
4)
:  Zootechnika  

Koordynator przedmiotu
5)
:  Mgr inż. Magdalena Matusiewicz 

Prowadzący zajęcia
6)
:  

Mgr inż. Magdalena Matusiewicz; dr hab. Iwona Kosieradzka, prof. SGGW; pracownicy i doktoranci 
KŻiBZ 

Jednostka realizująca
7)
: Wydział Nauk o Zwierzętach, Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt 

Wydział, dla którego przedmiot jest 
realizowany

8)
:
  

Status przedmiotu
9)
:  a) przedmiot fakultatywny  b) stopień II rok 1/2 

c)  stacjonarne / 
niestacjonarne 

Cykl dydaktyczny
10)

:  Semestr zimowy/letni Jęz. wykładowy
11)

: angielski  

Założenia i cele przedmiotu
12)

: 
Przekazanie wiedzy na temat genetycznie zmodyfikowanych organizmów, ich uzyskiwania, zastosowania, znaczenia, 
aspektów prawnych i społecznych 

Formy dydaktyczne, liczba godzin
13)

: a) ćwiczenia audytoryjne     …………………………………………………;  liczba godzin 30;   

Metody dydaktyczne
14)

: Wykłady, dyskusja 

Pełny opis przedmiotu
15)

: 

1. Udział GMO w produkcji żywności na świecie 

2. Otrzymywanie genetycznie zmodyfikowanych roślin 

a) transformacja wektorowa 

b) transformacja bezwektorowa 

3. Wykrywanie GMO w żywności i paszy 

4. Rola laboratoriów referencyjnych w analizie GMO, autoryzacja, znakowanie 

5. Odmiany transgenicznych roślin uprawnych 

6. Efekty niezamierzone 

7. Koegzystencja i aspekty ekonomiczne 

8. Procedury oceny bezpieczeństwa odmian GM 

9. Otrzymywanie genetycznie zmodyfikowanych zwierząt 

10. Zastosowanie genetycznie zmodyfikowanych zwierząt 

a) zastosowanie w medycynie i badaniach biomedycznych 

b) zwierzęta GM jako modele chorób człowieka 

c) transgeniczne zwierzęta jako bioreaktory 

11. Uzyskiwanie i zastosowanie genetycznie zmodyfikowanych mikroorganizmów 

12. Korzyści i zagrożenia  roślin GM dla środowiska  

13. Regulacje prawne 

a) międzynarodowe 

b) Unii Europejskiej 

c) polskie 

14. Odbiór społeczny GMO 

 

1. GMO contribution in global food production 

2. Obtaining of genetically modified plants 

a) vector transformation 

b) transformation without vector applying 

3. GMO detection in food and feed 

4. Role of reference laboratories in GMO analysis, authorisation, labelling 

5. Transgenic plant cultivars in agriculture 

6. Unintended effects 

7. Coexistence and economic aspects 

8. Procedures of safety assessment of GM cultivars 

9. Obtaining of genetically modified animals 

10. Application of genetically modified animals 

a) application in medicine and biomedical research 

b) GM animals as models of human diseases 

c) transgenic animals as bioreactors  

11. Obtaining and application of genetically modified microorganisms 

12. Environmental benefits and threats of GM plants  

13. Legal regulations 

a) international 

b) of European Union 

c) polish 

14. Social receipt of GMO 
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Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) : 

 

 
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 

26)
  

 

Nr /symbol 
efektu 

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

01 W, U Znajomość technik prowadzących do uzyskiwania genetycznie zmodyfikowanych organizmów 
roślinnych i zwierzęcych, a także metod wykrywania ich obecności w żywności i paszy 
 

K_W04, K_U12 

02 W, U, K Znajomość obowiązujących procedur badania bezpieczeństwa GMO, umiejętność 
projektowania modeli doświadczalnych. Świadomość potencjalnych korzyści i zagrożeń dla 
środowiska, które niesie GMO 

K_W01, K_W02, K_U01, K_U12, 

K_K02,  

03 W, U Posiadanie wiedzy na temat udziału GMO w globalnej produkcji żywności. Znajomość 
współcześnie stosowanych na świecie rodzajów modyfikacji genetycznych. Znajomość 
możliwości wykorzystania GMO, świadomość znaczenia ekonomicznego 

K_W03, K_W10, K_U12 

04 U, K Dostrzeganie konieczności i umiejętność korzystania z materiałów źródłowych, gdzie zawarte 
są informacje na temat GMO. Umiejętność formułowania opinii na temat GMO, opartych na 
wiedzy naukowej i zabrania głosu w dyskusji podpartej argumentami 

K_U12, K_K01, K_K05, K_K 06  

05 U, K Znajomość aktualnych regulacji prawnych i dostrzeganie konieczności ich przestrzegania, w 
tym dotyczących zasad wprowadzania GMO do uprawy i obrotu. Znajomość opinii i nastrojów 
społecznych związanych z GMO 

K_U07, K_U12, K_K02  

 

 

Wymagania formalne  (przedmioty 
wprowadzające)

16)
: 

 

Założenia wstępne
17)

: Wiedza z zakresu genetyki molekularnej, biologii, ekologii, fizjologii żywienia 

Efekty kształcenia
18)

: 

01. Znajomość technik prowadzących do uzyskiwania 
genetycznie zmodyfikowanych organizmów roślinnych 
i zwierzęcych, a także metod wykrywania ich 
obecności w żywności i paszy 
02. Znajomość obowiązujących procedur badania 
bezpieczeństwa GMO, umiejętność projektowania 
modeli doświadczalnych. Świadomość potencjalnych 
korzyści i zagrożeń dla środowiska, które niesie GMO 
03. Posiadanie wiedzy na temat udziału GMO w 
globalnej produkcji żywności. Znajomość współcześnie 
stosowanych na świecie rodzajów modyfikacji 
genetycznych. Znajomość możliwości wykorzystania 
GMO, świadomość znaczenia ekonomicznego 
04. Dostrzeganie konieczności i umiejętność 
korzystania z materiałów źródłowych, gdzie zawarte są  

informacje na temat GMO. Umiejętność 
formułowania opinii na temat GMO, opartych na 
wiedzy naukowej i zabrania głosu w dyskusji 
podpartej argumentami 
05. Znajomość aktualnych regulacji prawnych i 
dostrzeganie umiejętności ich przestrzegania, w 
tym dotyczących zasad wprowadzania GMO do 
uprawy i obrotu. Znajomość opinii i nastrojów 
społecznych związanych z GMO 

Sposób weryfikacji efektów kształcenia
19)

: 01) Egzamin, 02) udział w dyskusji/debacie, 03) ocena aktywności na zajęciach 

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 
kształcenia 

20)
: 

Praca egzaminacyjna (test), ocena zaangażowania w debacie 

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 
końcową

21)
:
 01 – 35%, 02 – 35%, 03 – 30% 

Miejsce realizacji zajęć
22)

: 
 

Sala dydaktyczna, sala komputerowa 

Literatura podstawowa i uzupełniająca
23)

:  
- Biotechnologia roślin. Red. Stefan Malepszy. Wyd. Nauk. PWN, 2012. 
- GMO w świetle najnowszych badań. Red. Katarzyna Niemirowicz-Szczytt. Wyd. Nauk. PWN, 2012 
- Ssaki transgeniczne. John Bishop. Wyd. Nauk. PWN, 2001. 
- Genetyka i genomika zwierząt. Red. Krystyna Charon, Marek Świtoński. Wyd. Nauk. PWN, 2012. 

 Biotechnologia żywności. Red. Włodzimierz Bednarski, Arnold Reps. Warszawa: Wydaw. Nauk.-Tech., 2001.  

 Biotechnologia zwierząt.  Red. Lech Zwierzchowski, Kazimierz Jaszczak, Jacek A. Modliński. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1997. 

 Chemia i biotechnologia w produkcji zwierzęcej. Red. Grela E. RWRiL,2010 

 Genetically modified organisms : a guide to biosafety. Ed. George T. Tzotzos. Wallingford : CAB International, 1995.  

 EFSA, 2004. Guidance document of the scientific panel on Genetically Modified Organisms for the risk assessment of genetically modified 
plants and derived food and feed. EFSA Journal 2004. Updated on 7 December 2005, edited version of 28 April 2006, 99: 1-94  

 http:// eur-lex.europa.eu/pl/indem.html ; Ustawa o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz.U. z 2001 r. Nr 76, poz. 811 z późn. zm. ) i 
aktualne akty prawne  

 Publikacje z najnowszych badań naukowych, materiały dostarczane przez prowadzącego zajęcia 
 

 

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
:
 60 h 

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

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

1 ECTS 


