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Student
zapozna się
z
wykorzystaniem
metod
biotechnologicznych w działaniach prewencyjnych, usuwaniu
zanieczyszczeń oraz neutralizacji skutków katastrof
ekologicznych. Przedstawione zostaną także zagadnienia
związane z ochroną gatunkową, wykorzystaniem GMO w
rolnictwie i przemyśle.

Efekty kształcenia:
Wiedza: student zna biotechnologiczne metody oczyszczania ścieków, usuwania odpadów, w
tym przemysłowych, oraz potencjalne sposoby zmniejszania emisji zanieczyszczeń
obejmujące: wykorzystanie mikroorganizmów transgenicznych, roślin transgenicznych,
preparatów enzymatycznych i innych.

Umiejętności: student potrafi wymienić pozytywne i negatywne strony zastosowania GMO w
ochronie środowiska, student potrafi zaproponować odpowiednią metodę usuwania
zanieczyszczeń w zależności od ich ilości i rodzaju.
Kompetencje społeczne: student potrafi debatować na temat wykorzystania GMO i ich
potencjalnego wpływu na środowisko, student zna konsekwencje chemizacji życia i jest w
stanie zaproponować alternatywne, biotechnologiczne rozwiązania.
Forma zajęć/metody
dydaktyczne:

Prezentacje multimedialne na wykładach, dyskusja w grupie
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu w odniesieniu do efektów kształcenia:
Wiedza: egzamin z treści wykładów
Umiejętności: prawidłowe zestawianie ze sobą rodzajów zanieczyszczeń w środowisku i
metod oczyszczania wraz z uzasadnieniem wyboru, umiejętność dyskusji w grupie i
przedstawiania własnych poglądów.

Kompetencje: prawidłowa argumentacja i odnoszenie się do informacji podawanych przez
media masowe w zgodzie ze zdobytą wiedzą na temat organizmów GMO. Zdolność
proponowania alternatywnych, biotechnologicznych rozwiązań, zmierzających ku
zmniejszeniu chemizacji życia.
Treści programowe:
Wykłady: studia niestacjonarne
1.
2.
3.
4.

Obszary działalności biotechnologicznej w ochronie środowiska. (2h)
Procesy biotechnologiczne w uzdatnianiu wody. (2h)
Fitoremediacja zanieczyszczeń glebowych. (2h)
Restytucja gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem z wykorzystaniem
zapłodnienia in-vitro i klonowania. (2h)
5. Wytwarzanie biogazu i kompostowanie. (2h)
6. Usuwanie zanieczyszczeń organicznych, w tym ropopochodnych, z wykorzystaniem
mikroorganizmów GMO. (2h)
7. Unieszkodliwanie odpadów przemysłowych. (2h)
8. Potencjalne zagrożenia związane z niekontrolowanym uwalnianiem GMO do
środowiska i metody zapobiegania. (2h)
9. Rośliny uprawne GMO odporne na herbicydy i szkodniki. (2h)
10. Rolnictwo organiczne. (2h)
Ćwiczenia: studia niestacjonarne
1) Wprowadzenie. Zasady BHP. Przegląd metod biotechnologicznych stosowanych w
ochronie środowiska. (3h)
2) Budowa modelowego systemu osadu czynnego do oczyszczania ścieków. (3h)
3) Wyznaczanie parametrów technologicznych i ocena efektywności modelowego
systemu osadu czynnego. (3h)
4) Określanie właściwości fizyko-chemicznych gleb. (3h)
5) Wpływ skażeń gleby na rośliny wyższe. (3h)
6) Charakterystyka mikroorganizmów wykorzystywanych do usuwania skażeń gleby. (3h)
7) Porównanie rozkładu materiałów opakowaniowych, w tym alternatywnych folii „eko”,
przez mikroorganizmy glebowe. (3h)
8) Mikroorganizmy wykorzystywane w kopalnictwie do bioługowania. (3h)
Test (1h)
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