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Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski Animal cell biology 

Kierunek studiów Bioinżynieria zwierząt 

Koordynator przedmiotu  Prof. dr hab. Teresa Ostaszewska 

Prowadzący zajęcia 
Prof. dr hab. Teresa Ostaszewska, Prof. dr hab. Paweł Sysa,  Pracownicy Zakładu Ichtiobiologii, 
Rybactwa i Biotechnologii Akwakultury 

Jednostka realizująca Wydział Nauk o Zwierzętach, Zakład Ichtiobiologii, Rybactwa i Biotechnologii Akwakultury 

Wydział, dla którego przedmiot jest 
realizowany

 Wydział Nauk o Zwierzętach 

Status przedmiotu  przedmiot podstawowy stopień I   Rok  I stacjonarne  

Cykl dydaktyczny Semestr zimowy Jęz. wykładowy: j. polski  

Założenia i cele przedmiotu 

Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z komórkową budową organizmu 
zwierzęcego (ssaków i ptaków), poznanie budowy mikroskopowej i funkcji równych typów komórek 
i tkanek zwierzęcych. Ważnym celem jest zrozumienie korelacji między ich budową a spełnianą 
funkcją. W trakcie nauczania szczególny nacisk położony jest na opanowanie przez studentów 
umiejętności posługiwania się mikroskopem jako narzędziem diagnostycznym i rozwinięcie 
zdolności interpretowania dwuwymiarowych obrazów preparatów komórkowych i tkankowych jako 
przestrzennych fragmentów struktur organizmu   
 

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

b) Ćwiczenia laboratoryjno- mikroskopowe -  liczba godzin 15  

Metody dydaktyczne 
Monograficzne wykłady problemowe i zajęcia praktyczne zakończone dyskusją, prowadzenie 
obserwacji mikroskopowych wybranych rodzajów komórek zwierzęcych i tkanek oraz konsultacje 
tematyczne  

Pełny opis przedmiotu 

Prezentacja programu, zasad jego realizacji i zaliczania. Zapoznanie z metodami przygotowania 
materiału komórkowego do analiz mikroskopowych. Budowa komórki.  Porównanie komórki 
prokaryotycznej i eukaryotycznej. Zróżnicowania ultrastrukturalne komórek zwierzęcych, budowa 
ich błon biologicznych, struktura i funkcja jądra oraz organelli . Mitoza i apoptoza. Charakterystyka 
komórek tkanek nabłonkowych.  Struktura komórek gruczołowych. Komórki tkanki łącznej 
właściwej, ich substancja międzykomórkowa, komórki tkanki tłuszczowej. Komórki tkanek 
chrzęstnych, kostnych, substancja międzykomórkowa oraz proces kostnienia. Komórki krwi i tkanki 
nerwowej, hematopoeza, regeneracja komórek nerwowych. Komórki tkanki mięśniowej .  
 
Obserwacje różnych typów komórek zwierzęcych oraz przebiegu procesu ich namnażania się. 
Morfologia komórek nabłonków pokrywowych. Komórki nabłonków gruczołowych i zmysłowych.  
Zróżnicowania form komórek tkanek łącznych, tkanki mezenchymatycznej, tkanki łącznej 
właściwej. Komórki tkanek chrzęstne, kostne, kostnienie. Krew i hematopoeza. Komórki nerwowe, 
glejowe, powstawanie włókien nerwowych.  Włókno mięśnia szkieletowego, mięśnia sercowego, 
włókien przewodzących serca, mięsień gładki. 

Wymagania formalne  (przedmioty 
wprowadzające) 

Wymagana jest wiedza wyniesiona ze szkoły średniej  

Założenia wstępne Student posiada wiedzę szkolną z zakresu budowy i funkcji organizmu człowieka 

Efekty kształcenia 

01- posiada wiedzę w zakresie budowy komórkowej i tkankowej organizmu zwierzęcego oraz 
zróżnicowania ich ultrastrukturalnego, zależnego od pełnionej przez nie funkcji 

02- prawidłowo posługuje się sprzętem mikroskopowym do analiz komórkowych 
03- interpretuje zmienność struktur komórkowych wykorzystując podstawy empiryczne  
04- rozumie literaturę cytologiczną w języku polskim i czyta ze zrozumieniem teksty naukowe w 

języku angielskim 
05- wykorzystuje dostępne źródła informacji elektronicznej dla pozyskania nowych informacji o 

strukturach komórkowych 
06- potrafi wykonać podstawowe czynności badawcze realizowane techniką mikroskopowania 
07- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrzebę permanentnego aktualizowania 

wiedzy biologicznej, podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych 
08 – potrafi pobrać materiał biologiczny i przygotować preparat mikroskopowy techniką 
histologiczną, histochemiczną lub immunohistochemiczną 
09 –potrafi przygotować stanowisko pracy oraz określić zadania priorytetowe podczas realizacji 

ćwiczeń. 



Sposób weryfikacji efektów kształcenia 

01 - sprawdziany testowe 
02, 03 - sprawdzanie prawidłowości obserwacji struktur poprzez odtworzenie ich w postaci 
schematów widzianych pod mikroskopem komórek i tkanek,  
06, 07, 09 - obserwacja pracy studenta i dyskusja z nim w trakcie zajęć 
01, 04, 05, 08 - egzamin testu opisowego  

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów kształcenia  

Pisemne prace testowe wraz z oceną, zestawy pytań, imienne karty ocen studentów oraz egzamin 
testowy z oceną, które archiwizowane będą w PIiR                                                     

Elementy i wagi mające wpływ na 
ocenę końcową

 

 
Sprawdziany testowe, sprawozdania, aktywność na zajęciach - 30% 
Egzamin pisemny - 70%   

Miejsce realizacji zajęć
 

Sala wykładowa i laboratorium mikroskopowe Pracowni Ichtiobiologii i Rybactwa 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 

 Podstawy Biologii Komórki.  Alberts i wsp. (cz. 1 i 2); Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005  

 Histologia. Sawicki W. i Malejka J: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012 
 

UWAGI:
 

 

 
 
 
 
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:

 60h 

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.: 

0,5 
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 posiadł wiedzę w zakresie budowy komórkowej i tkankowej organizmu 
zwierzęcego oraz zróżnicowania ich ultrastrukturalnego, zależnego od pełnionej przez nie 
funkcji 

B_W04, B_W05 

02/U Student prawidłowo posługuje się sprzętem mikroskopowym do analizy komórek B_U08, 

03/U Student w interpretacji zmienności struktur komórkowych opiera się na podstawach 
empirycznych  

B_U03, B_U14 

04 /U Student rozumie literaturę cytologiczną w języku polskim i czyta ze zrozumieniem teksty 
naukowe w języku angielskim 

B_U01, B_U18 

05/U Student wykorzystuje dostępne źródła informacji elektronicznej do pozyskania nowych 
informacji o strukturach komórkowych   

B_U04 

06/U Student potrafi wykonać podstawowe czynności badawcze realizowane techniką 
mikroskopowania 

B_U11, B_U12 

07/K Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrzebę permanentnego 
aktualizowania  wiedzy biologicznej , podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych 

B_K01, B_K07 

 
 


