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Cykl dydaktyczny Semestr zimowy Jęz. wykładowy:  polski 

Założenia i cele przedmiotu 

Zapoznanie studentów z wiedzą dotyczącą głównych nurtów badawczych w 
nanobiotechnologii. Celem jest przekazanie wiedzy i umiejętności dotyczących analizy 
cech fizyko-chemicznych nanomateriałów pod kątem ich aplikacyjnego zastosowania w 
biologii, biotechnologii, medycynie i ochronie środowiska. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin 
a) Wykłady  - liczba godzin 30 

b) Ćwiczenia  -  liczba godzin 30  

Metody dydaktyczne 
Wykład, dyskusja, rozwiązywanie problemów, ćwiczenia laboratoryjne, analiza i 
interpretacja tekstów źródłowych, konsultacje. 

Pełny opis przedmiotu 

Definicja nanobiotechnologii i jej interpretacja w różnych środowiskach społecznych 
(akademickim, ustawodawczym, rządowym). Główne trendy badań w nanobiotechnologii: 
przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Biomimetyczne nanomateriały. Nanoobrazowanie 
(znaczniki fluorescencyjne i luminofory w obrazowaniu in vivo, i in situ). 
Nanoimplantologia. Nanoantyseptyka. Nanodiagnostyka medyczna (biosensory, 
mikromacierze, lab-on-a-chip). Nanoterapia medyczna (hipertemia, terapia 
fotodynamiczna). Nanofarmakologia celowana. Nanomedycyna regeneracyjna (inżynieria 
tkankowa, neuroprotetyka). Nanorekultywacja środowiska. Toksyczność nanomateriałów 
i sposoby jej oznaczania.    
 
Grupowa analiza i interpretacja artykułów naukowych poruszających wybrany aspekt 
nanobiotechnologii. Nanoinspiracje czerpane z natury. Ocena i pomiar fizyko-
chemicznych cech nanomateriałów w ich aplikacyjnym zastosowaniu w 
nanobiotechnologii. 

Wymagania formalne  (przedmioty 
wprowadzające) 

 

Założenia wstępne 
Ma wiedzę z zakresu fizyki, chemii, biofizyki, nanobiotechnologii, fizjologii zwierząt, 
immunologii i mikrobiologii.   

Efekty kształcenia 

01 –ma pogłębioną wiedzę na temat definicji, aplikacji i trendów w badaniach 
nanobiotechnologicznych 
02 –posiada wiedzę na temat zaawansowanych technik pomiaru właściwości 
biologicznych, fizyko-chemicznych i optycznych nanomateriałów, pozwalających na 
ocenę ich potencjału aplikacyjnego w nanobiotechnologii, a także ich bezpieczeństwa 
wobec środowiska naturalnego 
03 – wykorzystuje umiejętności wyszukiwania, zbierania, gromadzenia, analizowania i 
przetwarzania doniesień naukowych na temat nanobiotechnologii, potrafi podjąć na ten 
temat dyskusję, i krytycznie ocenić dobór technik 
04 – posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych o najnowszych 
doniesieniach naukowych z zakresu nanobiotechnologii, potrafi logicznie wytłumaczyć 
założenia, cele, hipotezy badawcze doświadczonych naukowców, uzasadnić lub 
podważyć dobór metod, sposób analizy wyników i wynikające z nich wnioski 
05 – rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy w świetle dynamicznie zmieniających 
się trendów badań i praktycznych zastosowań nanomateriałów w biologii, biotechnologii, 
medycynie, i ochronie środowiska  
06 – posiada kompetencje pracy w grupie, potrafi podejmować kreatywne dyskusje, w 
poszanowaniu opinii innych osób, na temat pomysłów, badań i zastosowań 
nanobiotechnologii 

Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia 

01, 02 – kolokwium 
03, 04, 06 – ocena pracy zespołowej i dyskusji na zajęciach 
05 – ocena pracy w laboratorium 



Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów kształcenia  

Praca kolokwialna, projekt grupowy, sprawozdania z ćwiczeń 

Elementy i wagi mające wpływ na 
ocenę końcową

 
kolokwium -  60%; praca zespołowa – 20%; aktywność na zajęciach – 10%; praca w 
laboratorium – 10% 

Miejsce realizacji zajęć
 

Sala dydaktyczna, laboratorium 

Literatura podstawowa i uzupełniająca 
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Publications Office of the European Union 2012. 

 Emeje M.O., Obidike I.C., Akpabio E.I., Ofoefule S.I. Nanotechnology in Drug Delivery. Recent advances in novel drug 
carrier systems. Intech, 2012. 
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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 ma pogłębioną wiedzę na temat definicji, aplikacji i trendów w 
badaniach nanobiotechnologicznych 

K_W01; K_W04 

02/W Student posiada wiedzę na temat zaawansowanych technik pomiaru 
właściwości biologicznych, fizyko-chemicznych i optycznych 
nanomateriałów, pozwalających na ocenę ich potencjału aplikacyjnego w 
nanobiotechnologii, a także ich bezpieczeństwa wobec środowiska 
naturalnego 

K_W05 

03/U Student wykorzystuje umiejętności wyszukiwania, zbierania, gromadzenia, 
analizowania i przetwarzania doniesień naukowych na temat 
nanobiotechnologii, potrafi podjąć na ten temat dyskusję, i krytycznie ocenić 
dobór technik 

K_U01, K_U04, K_U06 

04/U Student posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych 
o najnowszych doniesieniach naukowych z zakresu nanobiotechnologii, 
potrafi logicznie wytłumaczyć założenia, cele, hipotezy badawcze 
doświadczonych naukowców, uzasadnić lub podważyć dobór metod, 
sposób analizy wyników i wynikające z nich wnioski  

K_U09 

05/K Student rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy w świetle 
dynamicznie zmieniających się trendów badań i praktycznych zastosowań 
nanomateriałów w biologii, biotechnologii, medycynie, i ochronie środowiska 

K_K01; K_K05 

06/K Student posiada kompetencje pracy w grupie, potrafi podejmować 
kreatywne dyskusje, w poszanowaniu opinii innych osób, na temat 
pomysłów, badań i zastosowań nanobiotechnologii 

K_K02 

 

 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 
zakładanych efektów kształcenia- na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS

 135 h 

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

2,5 ECTS 

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

2,0 ECTS 


