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Opis modułu kształcenia / przedmiotu  (sylabus) 

Rok akademicki:  Grupa przedmiotów:
  

Numer katalogowy:
 

 

 

Nazwa przedmiotu1):   Bioinżynieria w akwakulturze ECTS 2) 1 

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski
3)
:  Bioengineering in aquaculture 

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, Samodzielny Zakład Ichtiobiologii, Rybactwa i Biotechnologii Akwakultury 

Wydział, dla którego przedmiot jest 
realizowany

8)
:
 Wydział Nauk o Zwierzętach 

Status przedmiotu
9)
:  a) przedmiot obieralny b) stopień II,    rok I c)  stacjonarne  

Cykl dydaktyczny
10)

:  Semestr zimowy Jęz. wykładowy
11)

: polski  

Założenia i cele przedmiotu
12)

: 

Celem nauczania przedmiotu jest poznanie technik biotechnologicznych wykorzystywanych w akwakulturze. 
Studenci zapoznają się z podstawami technologii RAS (Recirculating aquaculture system) stosowanej we 
współczesnych systemach chowu i hodowli ryb, technikami poliploidyzacji, tworzenia stad jednopłciowych, 
metodami stymulacji hormonalnej i przygotowaniem ryb do rozrodu oraz transgenezą. Ponadto, przybliżone 
zostaną metody diagnostyki molekularnej chorób ryb oraz wykorzystanie nanotechnologii w akwakulturze. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin
13)

: 
a) Wykład………………........……………………………………………………;  liczba godzin 15;   

  

Metody dydaktyczne
14)

: Wykład, studium przypadku, konsultacje 

Pełny opis przedmiotu
15)

: 

Akwakultura w Polsce i na świecie. Podstawy technologii produkcji ryb w obiegach zamkniętych. Stymulacja 
hormonalna ryb do rozrodu oraz rozród pozasezonowy ryb. Poliploidyzacja oraz hybrydyzacja międzygatunkowa 
i międzyrodzajowa. Markery molekularne płci. Metody odwracania płci. Gynogeneza i androgeneza. 
Krioprezerwacja nasienia ryb i jego wykorzystanie w rozrodzie ryb cennych gospodarczo oraz zagrożonych 
wyginięciem. Transplantacje komórek płciowych. Wykorzystanie metod molekularnych w diagnostyce chorób 
ryb. Wykorzystanie nanotechnologii w akwakulturze 
 

Wymagania formalne (przedmioty 
wprowadzające)

16)
: 

 

Założenia wstępne
17)

: Znajomość podstawowych informacji dotyczących zoologii, genetyki molekularnej i biochemii  

Efekty kształcenia
18)

: 

01 –   ma rozszerzoną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych wykorzystywanych w bioinżynierii zwierząt, 
zwłaszcza w akwakulturze 
02 -  wykazuje znajomość zaawansowanych metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów stosowanych 
w procesach bioinżynieryjnych w akwakulturze, pozwalających kształtować potencjał przyrody oraz 
poprawiać jakość życia człowieka 
03 -  posiada umiejętność wyszukiwania, zbierania i gromadzenia informacji pochodzących z różnych źródeł 
oraz ich analizy i przetwarzania z wykorzystaniem odpowiednich technologii informatycznych i 
poszanowaniem praw autorskich 
04 –  samodzielnie i wszechstronnie analizuje problemy zastosowania bioinżynierii zwierząt w produkcji 
żywności, zdrowiu zwierząt i ochronie środowiska 
05 –  rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz doskonalenia w zakresie wykonywanej pracy 
zawodowej 
06 –  ma świadomość wpływu bioinżynierii zwierząt na kształtowanie i stan środowiska naturalnego oraz 
zdrowie zwierząt i człowieka 
 

 

Sposób weryfikacji efektów kształcenia
19)

: 
01, 02, 03, 04, 05, 06 – zaliczenie pisemne 
 

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 
kształcenia 

20)
: 

treść pytań zaliczenia pisemnego z oceną  

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 
końcową

21)
:
 1- 100% 

Miejsce realizacji zajęć
22)

: 
 

sala dydaktyczna 

Literatura podstawowa i uzupełniająca
23)

:  
Dunham R. 2011.  Aquaculture and Fisheries Biotechnology.  Genetic Approaches. CABI 
Garth L. Fletcher, Matthew L. Rise. 2011.  Aquaculture Biotechnology.  Wiley Online Library 
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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 Student ma rozszerzoną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych wykorzystywanych w 
bioinżynierii zwierząt, zwłaszcza w akwakulturze 

B_W01 

02/W Student wykazuje znajomość zaawansowanych metod, technik, technologii, narzędzi i 
materiałów stosowanych w procesach bioinżynieryjnych w akwakulturze, pozwalających 
kształtować potencjał przyrody oraz poprawiać jakość życia człowieka 

B_W05 

03/U Student posiada umiejętność wyszukiwania, zbierania i gromadzenia informacji 
pochodzących z różnych źródeł oraz ich analizy i przetwarzania z wykorzystaniem 
odpowiednich technologii informatycznych i poszanowaniem praw autorskich 

B_U01 

04/U Student samodzielnie i wszechstronnie analizuje problemy zastosowania bioinżynierii 
zwierząt w produkcji żywności, zdrowiu zwierząt i ochronie środowiska 

B_U05 

05/K Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz doskonalenia w zakresie 
wykonywanej pracy zawodowej 

B_K01 

06/K Student ma świadomość wpływu bioinżynierii zwierząt na kształtowanie i stan środowiska 
naturalnego oraz zdrowie zwierząt i człowieka 

B_K05 

Mamcarz A. (Red.) 2008. Larwikultura reofilnych ryb karpiowatych. Olsztyn 
Wojnowska-Baryła I. 2008. Trendy w biotechnologii środowiskowej. Wydawnictwo UWM. 
Zakęś Z., Demska-Zakęś K., Wolnicki J. 2006 Rozród, podchów, profilaktyka ryb karpiowatych i innych gatunków, Wyd. IRS, Olsztyn 
Zakęś Z., Wolnicki J., Dembska-Zakęś K., Kamiński R., Ulikowski D. 2008. Biotechnologia w akwakulturze. Wydawnictwo IRŚ, Olsztyn 
Publikacje naukowe w  specjalistycznych czasopismach naukowych 
 

 

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
:
 30 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 0,5 ECTS 

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

0  ECTS 
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