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Opis modułu kształcenia / przedmiotu  (sylabus) 
 

 

 
 

 
 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot
25)

 : 

Rok akademicki:  Grupa przedmiotów:
  

Numer katalogowy:
 

 

 

Nazwa przedmiotu1):   Histologia zwierząt ECTS 2) 2 

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski
3)
:  Histology of Animals 

Kierunek studiów
4)
:  Bioinżynieria zwierząt  

Koordynator przedmiotu
5)
:  Prof. dr hab. Teresa Ostaszewska 

Prowadzący zajęcia
6)
:  Pracownicy Zakładu 

Jednostka realizująca
7)
: Wydział Nauk o Zwierzętach, Zakład Ichtiobiologii, Rybactwa i Biotechnologii Akwakultury 

Wydział, dla którego przedmiot jest 
realizowany

8)
:
  

Status przedmiotu
9)
:  a) przedmiot fakultatywny b) stopień II,    rok 1 c)  stacjonarne  

Cykl dydaktyczny
10)

:  Semestr zimowy Jęz. wykładowy
11)

: angielski  

Założenia i cele przedmiotu
12)

: 
Studenci poznają budowę histologiczną poszczególnych tkanek i narządów organizmów zwierzęcych jak 
również podstawowe metody i nomenklaturę związaną z technikami histologicznymi oraz pojęcia z zakresu 
histopatologii.  

Formy dydaktyczne, liczba godzin
13)

: Wykłady - liczba godzin: 30 

Metody dydaktyczne
14)

: Wykład, zajęcia seminaryjne, konsultacje 

Pełny opis przedmiotu
15)

: 

Wstęp do technik histologicznych. Cytologia, struktura i funkcja komórki (błona komórkowa, mitochondria, 
jądro komórkowe, retikulum endoplazmatyczne, aparat Golgiego, pęcherzyki). Cykl komórkowy, podstawowe 
typy śmierci komórek. Tkanka nabłonkowa (nabłonki wyściełające oraz gruczoły). Tkanka mięśniowa (tkanka 
mięśniowa szkieletowa, tkanka mięśniowa serca, tkanka mięśniowa gładka). Tkanki łączne (tkanka łączna 
właściwa, tkanka chrzęstna, tkanka kostna, tkanka tłuszczowa, krew). Tkanka nerwowa (tkanka nerwowa 
ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego). Podstawowe pojęcia z zakresu histopatologii.   

Wymagania formalne (przedmioty 
wprowadzające)

16)
: 

 

Założenia wstępne
17)

: 
Znajomość podstawowych informacji dotyczących cytologii, anatomii kręgowców, zoologii oraz języka 
angielskiego 

Efekty kształcenia
18)

: 

01 – student ma wiedzę z zakresu histologii zwierząt 
02 – student potrafi przygotować i przedstawić prezentację multimedialną oraz wystąpienie ustne w języku 
angielskim, z zakresu histologii zwierząt 
03 – student rozumie potrzebę doskonalenia języka angielskiego w celu podnoszenia kompetencji 
zawodowych 

Sposób weryfikacji efektów kształcenia
19)

: 
1. 01, 02, 03 – prezentacja multimedialna połączona z wystąpieniem ustnym 
2. 01, 02, 03 – aktywność/dyskusja na zajęciach 

 

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 
kształcenia 

20)
: 

Prezentacje multimedialne, karta obecności studentów. 

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 
końcową

21)
:
 1. 90% prezentacja; 2. 10% aktywność na zajęciach 

Miejsce realizacji zajęć
22)

: 
 

Sala dydaktyczna 

Literatura podstawowa i uzupełniająca
23)

:  
1. Young B., Woodford P., O'Dowd G. Wheater's Functional Histology : A Text and Colour Atlas. 2013. Elsevier 
2. Ross M.H., Pawlina W. Histology: A Text and Atlas : With Correlated Cell and Molecular Biology. 2015. Lippincott Williams and Wilkins 
3. Mills S.E., Histology for Pathologists. 2015. Lippincott Williams and Wilkins 
4. Gartner L.P., Hiatt J.L.,  Brs Cell Biology and Histology. 2014. Lippincott Williams and Wilkins 
5. Publikacje i doniesienia naukowe w języku angielskim. 

UWAGI
24)

:
 

 

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
:
 55 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 1,5 
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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 student ma wiedzę z zakresu histologii zwierząt K_W01 

02/U student potrafi przygotować i przedstawić prezentację multimedialną oraz wystąpienie 
ustne w języku angielskim, z zakresu histologii zwierząt 

K_U09, K_U10 

03/K student rozumie potrzebę doskonalenia języka angielskiego w celu podnoszenia 
kompetencji zawodowych 

K_K07 

 

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

0,5 


