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IV. wzór opisu modułu kształcenia/przedmiotu (sylabus). 

Opis modułu kształcenia / przedmiotu  (sylabus) 

Rok akademicki: 2016/2017 Grupa przedmiotów:
  

Numer katalogowy:
 

 

 

Nazwa przedmiotu1):   Immunologia 
ECTS 2) 2 

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski
3)
:  Immunology 

Kierunek studiów
4)
:  Wydział Nauk o Zwierzętach kierunek Bioinżynieria zwierząt 

Koordynator przedmiotu
5)
:  dr Małgorzata Gieryńska 

Prowadzący zajęcia
6)
:  dr Małgorzata Gieryńska 

Jednostka realizująca
7)
: 

Zakład Immunologii Katedry Nauk Przedklinicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w 
Warszawie 

Wydział, dla którego przedmiot jest 
realizowany

8)
:
 Wydział Nauk o Zwierzętach kierunek Bioinżynieria zwierząt 

Status przedmiotu
9)
:  a) przedmiot kierunkowy b) stopień …I….    rok …II… 

c)  stacjonarne / 
niestacjonarne 

Cykl dydaktyczny
10)

:  Semestr letni Jęz. wykładowy
11)

:polski  

Założenia i cele przedmiotu
12)

: 

Celem nauczania immunologii na kierunku Bionżynieria zwierząt Wydziału Nauk o Zwierzętach jest 
przedstawienie mechanizmów obrony wrodzonej i nabytej oraz ich wzajemnych powiązań i zależności. 
Zadaniem tego przedmiotu jest przedstawienie mechanizmów odporności w przebiegu chorób zakaźnych, 
sposobów wykorzystywanych przez czynniki patogenne do ucieczki przed obroną nieswoistą i swoistą 
gospodarza. Opanowanie przez studenta tej dziedziny wiedzy jest konieczne do realizacji dalszego trybu 
kształcenia przyszłego biotechnologa. 
W założeniach nauczania Immunologii leży: wskazanie udziału nieswoistej reakcji obronnej jaką jest 
zapalenie, w zapoczątkowaniu obrony swoistej gospodarza, przedstawienie znaczenia komórek układu 
immunologicznego w indukcji i regulacji odpowiedzi immunologicznej, sposobów oceny humoralnej i 
komórkowej odpowiedzi immunologicznej, również w kontekście wzbudzania ochronnej odporności 
poszczepiennej, omówienie rodzajów szczepionek i zasad ich konstruowania; przedstawienie 
mechanizmów odporności w przebiegu chorób zakaźnych i nowotworowych, omówienie typów i 
wyjaśnienie mechanizmów nadwrażliwości oraz przyczyn i skutków pierwotnych i wtórnych niedoborów 
immunologicznych. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin
13)

: 
a) wykłady (2 godziny tygodniowo w ciągu 15 tygodni)   ……………………;  liczba godzin ... .30;   

b) egzamin końcowy    ……………………………………………….…………;  liczba godzin…….2 

Metody dydaktyczne
14)

: Wykład; konsultacje 

Pełny opis przedmiotu
15)

: 

Wykłady: w ciągu 30 godzin wykładowych przedstawione zostaną następujące zagadnienia: 
- Morfologia i filogeneza układu odpornościowego; rodzaje odporności; odporność wrodzona; 
charakterystyka receptorów rozpoznających czynniki zakaźne/ molekularne wzorce związane z 
patogenami i ich rola w inicjacji odpowiedzi immunologicznej 
- Cytokiny, chemokiny i ich rola w koordynacji funkcji komórek odpornościowych; komórki odporności 
nieswoistej (NK, granulocyty, makrofagi, komórki dendrytyczne) i ich rola w rozwoju odpowiedzi 
immunologicznej 
- Mechanizmy humoralne i komórkowe odporności wrodzonej: zapalenie, fagocytoza i jej znaczenie, 
dopełniacz oraz inne czynniki humoralne we krwi i płynach ustrojowych 
- Indukcja odpowiedzi swoistej: rola komórek prezentujących antygen (makrofagi, komórki dendrytyczne, 
limfocyty B); mechanizmy prezentacji antygenu w kontekście głównego układu zgodności tkankowej klasy I 
i II, oraz CD1; pojęcie antygenu i superantygenu; synapsy immunologiczne 
- Odporność nabyta – mechanizmy humoralne; powstawanie i dojrzewanie limfocytów B, rola receptora 
BcR limfocytów B, budowa i klasy immunoglobulin; limfocyty B jako komórki efektorowe humoralnej 
odpowiedzi immunologicznej, przeciwciała poli- i monoklonalne i ich rola 

- Odporność nabyta – mechanizmy komórkowe; powstawanie i dojrzewanie limfocytów T  i T  (CD4
+
 i 

T CD8
+
); indukcja i mechanizmy efektorowe komórkowej odpowiedzi immunologicznej 

- Regulacja odpowiedzi immunologicznej; tworzenie puli pamięci immunologicznej 
- Szczepionki i rola szczepień w profilaktyce chorób zakaźnych 
- Mechanizmy humoralne i komórkowe odporności miejscowej: układ odpornościowy skóry i błon 
śluzowych 
- Odpowiedź przeciwzakaźna – choroby wirusowe, mechanizmy ucieczki przed układem 
immunologicznym, właściwości immunomodulujące czynników zakaźnych 
- Przekazywanie odporności od matki na dziecko; nabywanie naturalnej odporności biernej i skutki jej 
niedoborów; seroterapia 
- Powstawanie centralnej i obwodowej tolerancji immunologicznej, jej znaczenie i mechanizmy aktywnej 
supresji odpowiedzi na własne antygeny gospodarza; typy i mechanizmy nadwrażliwości 
- Immunologia transplantacyjna; rodzaje przeszczepów, mechanizmy związane z 
odrzucaniem/przeżywaniem przeszczepów 
- Niedobory odporności: pierwotne niedobory, wtórne niedobory odporności 
- Immunologia nowotworów; mechanizmy efektorowe odpowiedzi immunologicznej przeciw komórkom 



 
2 

 
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 zna pojęcia i definicje z zakresu immunologia ogólna B_W10 

02/U Student rozumie regulację odpowiedzi immunologicznej indukowanej przez czynnik zakaźny: 
bakteryjny, wirusowy oraz grzyby  
Student posiada umiejętność poszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystania informacji 
pochodzących z literatury, baz danych oraz innych źródeł związanych z biotechnologią zwierząt 

B_U03, BU14 

B_W04, B_K07 

03/W zna strukturę i zasady funkcjonowania organizmów zwierzęcych na poziomie molekuł, komórek, tkanek, 
organizmów i populacji 

B_W04, B_W05 

04/W, U student zna mechanizmy odporności wrodzonej i nabytej; przyczyny i skutki niedoborów odporności, 
podłoże chorób nowotworowych, , ocenia ogólne zależności między strukturą i funkcją na poziomie 
komórek, tkanek organizmu  

B_U03, B_W04, B_W05 

05/W student zna budowę i funkcje układu immunologicznego w kontekście fizjologii wszystkich układów 
organizmu, zna rodzaje szczepionek i sposoby oceny odporności poszczepiennej w profilaktyce chorób 
zakaźnych 

B_W04, B_W14 

06/K student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie B_K01 

 

nowotworowym 

Wymagania formalne  (przedmioty 
wprowadzające)

16)
: 

Uczestniczenie w zajęciach z immunologii wymaga znajomości następujących przedmiotów: biochemia, 
histologia z embriologią, anatomia i fizjologia zwierząt oraz mikrobiologia (zgodnie z programem studiów) 

Założenia wstępne
17)

: 

Student musi znać metabolizm i mechanizmy regulacji reakcji biochemicznych w komórce/organizmie 
zwierzęcym, rodzaje komórek/tkanek ich budowę i funkcje, nazewnictwo anatomiczne i histologiczne, 
fizjologię zwierząt; musi umieć swobodnie operować terminologią z zakresu wymienionych przedmiotów, 
rozumieć zależności między czynnością poszczególnych układów i narządów w warunkach fizjologicznych, 

Efekty kształcenia
18)

: 

01 – student zna pojęcia i definicje z zakresu immunologia ogólna 
 

02 - student rozumie budowę i funkcję poszczególnych część układu odpornościowego i  wie jak działają  
komórki immunokompetentne, posiada umiejętność poszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystania 
informacji pochodzących z literatury, baz danych oraz innych źródeł związanych z biotechnologią zwierząt 
 

03 – student zna i rozumie mechanizmy związane z indukcją i rozwojem odpowiedzi nieswoistej i swoistej 
 
04 - student rozumie regulację odpowiedzi immunologicznej indukowanej przez czynnik zakaźny: 
wirusowy, bakteryjny oraz przez grzyby, zna strukturę i zasady funkcjonowania organizmów zwierzęcych 
na poziomie molekuł, komórek, tkanek, organizmów i populacji 
 
05 - student zna mechanizmy odporności wrodzonej i nabytej; przyczyny i skutki niedoborów odporności 
oraz zna podłoże chorób nowotworowych, 
 
06 - student zna budowę i funkcje układu immunologicznego w kontekście fizjologii wszystkich układów 
organizmu, zna sposoby wzbudzania i metody oceny odpowiedzi immunologicznej, zna rodzaje 
szczepionek i podstawy profilaktyki chorób zakaźnych zwierząt 

Sposób weryfikacji efektów kształcenia
19)

: 

Efekty 01-03 sprawdzian pisemny opisowy 
Efekty 04-06 sprawdzian pisemny opisowy 
Efekty 01-06 egzamin pisemny 
Efekty 01-03 oraz 04-06 wchodzą w skład oceny końcowej przedmiotu Immunologia 

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 
kształcenia 

20)
: 

Okresowe sprawdziany pisemne podczas zajęć z przedmiotu Immunologia (2 sprawdziany o charakterze 
opisowym) przechowywane i udostępniane w miarę potrzeby, praca egzaminacyjna wraz z oceną 
przechowywana i udostępniana w miarę potrzeby, imienne karty oceny studenta 

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 
końcową

21)
:
 

Do egzaminu końcowego mogą przystąpić tylko ci studenci, którzy uczestniczyli w zajęciach i uzyskali 
ocenę pozytywną (ocena przynajmniej 3,0) z obu cząstkowych sprawdzianów pisemnych. Wykłady są 
obowiązkowe, jednak dopuszcza się 1 nieobecność. 
Ocena końcowa przedmiotu Immunologia to wypadkowa średniej ocen pozytywnych cząstkowych 
sprawdzianów pisemnych (50%) oraz oceny z egzaminu pisemnego (50%).  

Miejsce realizacji zajęć
22)

: 
 

Przedmiot jest realizowany w salach dydaktycznych (aula i sale seminaryjne) 

Literatura podstawowa i uzupełniająca
23)

:  
Literatura podstawowa

23)
:  

1. Immunologia pod redakcją: Gołąb, Jakóbisiak, Lasek I Stokłosa, PWN, Warszawa, 2012 
2. Immunobiology 6

th
, 7

th
, 8

th
, 9

th
 Edition, pod redakcją: Murphy K, Garland Science, 2011 (2007, 2005) 

3. Veterinary Immunology. An introduction, Tizard Ian 8
th
 Edition, Saunders Elsevier 2009.  

4. Immunologia, 12
th
 Edition, pod redakcją: Delves, Martin, Burton, Roitt, Wiley Blackwell, 2011  

 
Lektura uzupełniająca; 
1. Immunocytochemia pod redakcją: Zabel, PWN, Warszawa 1999. 

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: 2 ECTS 

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

0 ECTS 


