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Wydział, dla którego przedmiot jest 
realizowany

  

Status przedmiotu  przedmiot fakultatywny  stopień I,    rok III stacjonarne  

Cykl dydaktyczny Semestr letni Jęz. wykładowy: j. polski  

Założenia i cele przedmiotu: 
Celem nauczania przedmiotu jest poznanie struktur białka ze szczególnym naciskiem na domeny 
odpowiedzialne za interakcje pomiędzy DNA i białkami. Studenci zapoznają się także z mechanizmami kontroli 
ekspresji genów przez białka u Protista i  Eukariota. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 
a) Wykłady -  liczba godzin 15 

b) Ćwiczenia- liczba godzin 15 

Metody dydaktyczne: 
Wykład, studium przypadku, dyskusja, rozwiązywanie problemu, analiza i interpretacja tekstów źródłowych, 
konsultacje   

Pełny opis przedmiotu: 

Poziomy regulacji ekspresji. Regulacja transkrypcji w komórkach prokariotycznych. Model Operonu. Białka 
represorowe. Fagi a regulacja ekspresji. Regulacja transkrypcji u drożdży. Model inicjacji transkrypcji mRNA i 
rRNA. Regulacja transkrypcji u Eukariota. Podstawowe TF i kompleksy PIC. Inicjacja transkrypcji 
eukariontycznych genów z wewnętrznych promotorów. Struktury palców cynkowych. Struktury zamka 
leucynowego. Struktury helix-pętla-helix. Struktura oskrzydlonego HLH. Struktura HTH i β. Wpływ struktury 
chromatyny na transkrypcję. Ligandy, koaktywatory i inhibitory transkrypcji. Kompleksowanie. Małe interferujące 
RNA.  Splicing, rekombinacja VDJ. Regulacja transkrypcji białek wirusowych w komórkach eukariotycznych. 

Wymagania formalne  (przedmioty 
wprowadzające): 

biochemia eksperymentalna, genetyka zwierząt 

Założenia wstępne Podstawowa wiedza  dotycząca genetyki molekularnej, biochemii i mutagenezy  

Efekty kształcenia: 

01 - zna sposoby regulacji ekspresji genów w komórkach prokariotycznych i eukariotycznych 
02 - rozumie molekularne czynniki regulacji ekspresji genów 
03 - potrafi wyszukiwać i analizować informacje oraz brać udział w dyskusji dotyczącej regulacji ekspresji genów 
04 - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz ma świadomość potrzeby dokształcania się i 
samodoskonalenia w zakresie studiowanego kierunku  

Sposób weryfikacji efektów kształcenia: 
01, 02, 04 – zaliczenie pisemne 
01, 02, 03, 04 – ocena aktywności studentów podczas zajęć i rozwiązywania problemów naukowych podczas 
studium przypadku 

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 
kształcenia:  

treść pytań zaliczenia pisemnego z oceną, imienne karty oceny studenta 

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 
końcową:

 1- 70%; 2 - 30% 

Miejsce realizacji zajęć: 
 

sala dydaktyczna 

Literatura podstawowa i uzupełniająca 
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 Philips D.H., Venitt S. 1995. Environmental mutagenesis. Academic Press 

 Sadowska A. 2010. Ekotoksykologia z elementami mutagenezy i kancerogenezy środowiskowej. Wydawnictwo SGGW 

 Sambrook J. 2001. Molecular Cloning. A Laboratory Manual. Cold Spring Harbor Laboratory Press 

 Sambrook J.,  Russel DW. 2006. The Condensed Protocols From Molecular Cloning. A Laboratory Manual. Cold Spring Harbor Laboratory Press  

 Stryer L. 2003. Biochemia. PWN 
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Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów 
kształcenia  - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS

 50 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.: 

1,0  ECTS 

 
 
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 
 

Nr /symbol 
efektu 

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

01/W Student zna sposoby regulacji ekspresji genów w komórkach prokariotycznych i 
eukariotycznych  

B_W04, B_W07 

02/U Student rozumie molekularne czynniki regulacji ekspresji genów B_U03, B_U14 

03/U Student potrafi wyszukiwać i analizować informacje oraz brać udział w dyskusji dotyczącej 
regulacji ekspresji genów 

B_U01, B_U10 

04/K Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz ma świadomość potrzeby 
dokształcania się i samodoskonalenia w zakresie studiowanego kierunku 

B_K01, B_K07 

 

 


