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Celem wykładów jest przekazanie podstawowej wiedzy o
budowie i funkcjonowaniu komórek eukariotycznych
oraz współczesnych technikach stosowanych w cytologii i
biologii komórki.
Ćwiczenia poprzedzone prelekcją mają na celu nauczyć
obserwacji mikroskopowej preparatów komórek roślinnych
i zwierzęcych oraz obserwacji przyżyciowych: ruchu
organelli oraz ruchu organizmów jednokomórkowych

Efekty kształcenia:
Wiedza:
1. Rozumie złożoność procesów i zjawisk w przyrodzie, których rozwiązanie wymaga
podejścia interdyscyplinarnego, opartego na danych empirycznych
2. Zna różnorodne techniki i narzędzia badawcze, stosowane w biologii komórki
3. Ma pogłębioną widzę o fizjologii komórki
4. Rozumie złożoność procesów i zjawisk w przyrodzie, których rozwiązanie wymaga
podejścia interdyscyplinarnego, opartego na danych empirycznych
5. Ma wiedzę o zaawansowanych techniki laboratoryjne, pomiarowe i obrazowe,
stosowanych w badaniach komórek dla celów naukowych i biotechnologicznych.
6. Rozumie znaczenie komórek macierzystych w medycynie regeneracyjnej
Umiejętności:
1. Opanował techniki mikroskopowania w tym techniki analizy komórek pro- i
eukariotycznych
2. Ma umiejętność pracy z mikroskopem świetlnym,
3. Nauczył się analizować komórki w różnych fazach cyklu.
4. Rozumie jak funkcjonują komórki.
5. Zna zastosowania metod badań komórek i tkanek we współczesnej biologii i
medycynie.

Kompetencje społeczne:
1. Potrafi przekazać społeczeństwu wiedzę o najnowszych osiągnięciach nauk
przyrodniczych wyjaśnić zasadność prowadzenia podstawowych badań naukowych
2. Odczuwa potrzebę stałego dokształcania się i aktualizowania wiedzy, korzystając ze
źródeł naukowych i popularnonaukowych, dotyczących specjalistycznych nauk
biologicznych
3. Wykazuje inicjatywę i samodzielność w działaniach, potrafi myśleć i działać w sposób
przedsiębiorczy
4. Wykazuje odpowiedzialność za powierzony zakres prac badawczych, za pracę własną i
innych

Forma zajęć/metody
dydaktyczne:

wykłady, ćwiczenia, seminarium

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu w odniesieniu do efektów kształcenia:
Wiedza: egzamin pisemny, pytania otwarte
Umiejętności: wykonanie zadań praktycznych, ocena wykonanych czynności
Kompetencje: ocena na podstawie egzaminu i ćwiczeń
Treści programowe:
Wykłady: studia niestacjonarne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Komórkowa budowa organizmów. – 1h
Porównanie Prokariota z Eukariota.– 1h
Błona komórkowa. – 2h
Skład i funkcje cytoplazmy. – 2h
Organelle komórkowe. – 2h
Mitochondria i chloroplasty. – 2h
Budowa i funkcje cytoszkieletu komórki oraz macierzy pozakomórkowej. – 2h
Oddziaływania między komórką a środowiskiem. – 2h
Transport przez błony komórkowe, endo- i egzocytoza. – 3h
Mechanizmy przekazywania sygnałów. – 3h
Komórki macierzyste. – 2h
Różnicowanie komórek. – 2h
Powielanie materiału genetycznego i ekspresja genów. – 3h
Cykl komórkowy i apoptoza – 2h
Karcinogeneza – 1h

Ćwiczenia: studia niestacjonarne

1. Mikroskopia świetlna - zasady działania różnego typu mikroskopów w tym
fluorescencyjnego i konfokalnego. Pomiary komórek. – 3h
2. Podstawowe metody stosowane w biologii komórki - barwienia cytochemiczne,
autoradiografia, immunocytochemia, hybrydyzacja in situ. – 3h
3. Cytoszkielet – organizacja struktur cytoszkieletalnych, ich rola w organizacji strukturalnej i
funkcjonalnej komórki, ruchy komórkowe. – 3h
4. Kariotyp - aberracje chromosomowe, analiza kariotypu człowieka. – 3h
5. Mitoza. Mejoza. – 3h
Literatura podstawowa:
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