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Wydział, dla którego przedmiot jest 
realizowany

 Wydział Nauk o Zwierzętach 

Status przedmiotu przedmiot kierunkowy stopień II    rok I stacjonarne  

Cykl dydaktyczny Semestr letni Jęz. wykładowy: j. polski  

Założenia i cele przedmiotu 
Celem przedmiotu jest zdobycie zaawansowanej wiedzy z zakresu fizjologii komórki oraz nabycie umiejętności 
posługiwania się technikami wykorzystywanymi w badaniach fizjologii komórki 

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

b) Ćwiczenia laboratoryjne -   liczba godzin 30  

Metody dydaktyczne Wykład, dyskusja, zajęcia laboratoryjne, konsultacje 

Pełny opis przedmiotu 

Opanowanie podstawowych technik analizy fizjologii komórki. Fizjologia wybranych procesów 
cytoplazmatycznych. Budowa cytoplazmy i błon komórkowych. Homeostaza jonowa, kanały jonowe. Transport 
wewnątrzkomórkowy. Proces  endocytozy zależnej od kaweoliny oraz klatryny. Proliferacja komórek i regulacja 
cyklu komórkowego. Komunikacja między komórkami. Przekazywanie sygnałów w komórce. Procesy migracji 
komórek. Funkcje i budowa cytoszkieletu. Rola i funkcje mitochondrii w komórce. Metabolizm energetyczny 
komórek. Stan redoks. Rola oraz metody analizy ROS, RNS w komórkach. Proces angiogenezy, metody analizy 
angiogenezy. Wpływ ciśnienia osmotycznego na komórki. 
 

Wymagania formalne  (przedmioty 
wprowadzające) 

 

Założenia wstępne 
Student zna fizjologiczne podstawy funkcjonowania komórki zwierzęcej. Wiedza z przedmiotów: Biologia 
komórki zwierzęcej, Biochemia eksperymentalna 

Efekty kształcenia 

01 - Posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie struktury i funkcjonowania komórek zwierzęcych 
02 – Rozumie molekularne podstawy procesu komunikacji międzykomórkowej oraz migracji komórek 
03 - Posługuje się technikami wykorzystywanymi w badaniach fizjologii komórki 
04 - Potrafi zaplanować, wykonać oraz zinterpretować doświadczenie określające przemiany metaboliczne 
komórki 
05 - Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, aktualizowania wiedzy z zakresy cytofizjologii oraz 
podnoszenia kompetencji zawodowych 
 

Sposób weryfikacji efektów kształcenia 
01, 02, 03, 04, 05 - Kolokwium 
01, 02 - Egzamin 

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 
kształcenia  

prace egzaminacyjne 

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 
końcową

 Kolokwia - 40%; egzamin - 60% 

Miejsce realizacji zajęć
 

Sala dydaktyczna, sala hodowli komórek 

Literatura podstawowa i uzupełniająca 

 Podstawy biologii komórki 1 Julian Lewis, Keith Roberts, Karen Hopkin, Martin Raff, Bruce Alberts, Peter Walter, Dennis Bray, Alexander 
Johnson. Wydawnictwo Naukowe PWN 2016; 

 Podstawy biologii komórki 2 Karen Hopkin, Bruce Alberts, Dennis Bray. Wydawnictwo Naukowe PWN 2016; 

 Strukturalne podstawy biologii komórki. Wincenty Kilarski. Wydawnictwo Naukowe PWN 2012 

 Cell physiology source book (fourth edition). Essentials of membrane biophysics. Edytor: Nicholas Sperelakis. Elsevier 2011  
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Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 
 
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 posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie struktury i funkcjonowania komórek 
zwierzęcych 

K_W01 

02/W Student rozumie molekularne podstawy procesu komunikacji międzykomórkowej oraz 
migracji komórek 

K_W05 

03/U Student posługuje się technikami wykorzystywanymi w badaniach fizjologii komórki 
 

K_U06 

04/U Student potrafi zaplanować, wykonać oraz zinterpretować doświadczenie określające 

przemiany metaboliczne komórki  

K_U01, K_U03, K_U04, K_U06 

05/K Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, aktualizowania wiedzy z zakresy 

cytofizjologii oraz podnoszenia kompetencji zawodowych  

K_K01, K_K07 

 

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

 
- na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:

 80 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 1,5 ECTS 

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

1,0  ECTS 


