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KARTA PRZEDMIOTU/SYLABUS 
 

Wydział Wydział Lekarski 

Kierunek studiów lekarski 

Jednostka organizacyjna 
prowadząca kierunek 

Wydział Lekarski 

Poziom kształcenia jednolite studia magisterskie 

Forma studiów studia stacjonarne/studia niestacjonarne 

Profil kształcenia ogólnoakademicki 

Jednostka organizacyjna 
prowadząca przedmiot 

Zakład Biologii i Genetyki 

Moduł / Przedmiot Molekularne podłoże chorób 

Przedmiot wyodrębniony  
w module 

Biologia molekularna 

Język kształcenia polski 

Status modułu / przed-

miotu 
obowiązkowy 

Cykl realizacji przedmiotu semestr studiów: V 

Kod przedmiotu 11.LEK.D6.5.44 

Koordynator modułu / 

przedmiotu 
dr hab. Anna Goc, prof. UO 

Nauczyciel akademicki od-
powiedzialny za przedmiot 

dr hab. Anna Goc, prof. UO 

Wymiar zajęć  

Zajęcia zorganizowane 
określone planem        

studiów, w tym: 

Ogółem 

Forma zajęć 

Wykłady Seminaria 
Ćwiczenia / 
Laboratoria 

Zajęcia  
praktyczne 

24 12 6 6 - 

Semestr V 24 12 6 6 - 

Bilans nakładu pracy studenta ogółem 

Zajęcia wymagające bezpo-
średniego udziału nauczyciela 
akademickiego i studenta 

Praca własna studenta 
Zajęcia o charakterze              
praktycznym 

Forma zajęć  
Wymiar 

zajęć 
Forma zajęć  

Wymiar 
zajęć 

Forma zajęć  
Wymiar 

zajęć 

Udział w zajęciach 
wynikających  

z planu studiów 

24 
Bieżące przygotowa-
nie do zajęć 

2 

Udział w zajęciach 

praktycznych wynika-
jących z planu stu-
diów 

6 

Konsultacje  

Przygotowanie eseju / 

projektu / prowadze-
nie dzienniczka 

 
Przygotowanie do 
zajęć praktycznych 

2 

Obecność na zalicze-
niu przedmiotu 

1 
Przygotowanie do 
zaliczenia przedmiotu 

3 
Przygotowanie eseju 
/ projektu / autopre-
zentacji / raportu 

 

Razem 25 Razem 5 Razem 8 



 2 

Punkty ECTS ogółem 

RAZEM 

w tym z tytułu: 

zajęć wymagających bezpośred-
niego udziału nauczyciela aka-
demickiego i studenta 

pracy własnej studenta 
nakładu pracy studenta 
związanego z zajęciami         
o charakterze praktycznym 

1 0,8 0,2 0,3 

Wymagania wstępne i /lub wprowadzające treści kształcenia 

Kształcenie w zakresie Biologii molekularnej wymaga wiedzy z biologii na poziomie matury rozszerzonej z 
tego przedmiotu, a także wiedzy z kursów biochemii i biologii komórki przewidzianych programem stu-
diów we wcześniejszych semestrach. 

Cele i efekty kształcenia 

Powiązanie modu-
łu/przedmiotu             z  
kierunkowymi efektami 
kształcenia  

kierunkowe efekty kształcenia 

Opis kierunkowych efektów kształcenia 
Oznaczenie 

odpowiedniości 

WIEDZA  

B.W13. zna funkcje nukleotydów w komórce, 

struktury I- i II-rzędową DNA i RNA oraz struk-

turę chromatyny; 
* 

B.W14. zna funkcje replikacji, naprawy  

i rekombinacji DNA, transkrypcji i translacji oraz 

degradacji DNA, RNA i białek; zna koncepcje 

regulacji ekspresji genów; 

* 

B.W15. opisuje podstawowe szlaki kataboliczne 

i anaboliczne, sposoby ich regulacji oraz wpływ 

czynników genetycznych i środowiskowych; 
* 

B.W23. zna w podstawowym zakresie proble-

matykę komórek macierzystych i ich zastosowa-

nia w medycynie; 
* 

C.W9. zna podstawy diagnostyki mutacji geno-

wych i chromosomowych odpowiedzialnych za 

choroby dziedziczne oraz nabyte, w tym nowo-

tworowe; 

** 

C.W10. określa korzyści i zagrożenia wynikające 

z obecności w ekosystemie organizmów modyfi-

kowanych genetycznie (GMO); 
* 

C.W11. zna genetyczne mechanizmy nabywania 

lekooporności przez drobnoustroje i komórki 

nowotworowe; 
* 

C.W40. zna wskazania do badań genetycznych 

przeprowadzanych w celu indywidualizacji far-

makoterapii; 
* 

C.W41. zna podstawowe kierunki rozwoju tera-

pii, w szczególności możliwości terapii komórko-

wej oraz terapii genowej i celowanej  

w określonych chorobach; 

** 

UMIEJĘTNOŚCI  

C.U3. podejmuje decyzję o potrzebie wykonania 

badań cytogenetycznych i molekularnych; * 

B.U9. posługuje się podstawowymi technikami 

laboratoryjnymi, takimi jak: analiza jakościowa, * 
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miareczkowanie, kolorymetria, pehametria, 

chromatografia, elektroforeza białek i kwasów 

nukleinowych; 

B.U11. korzysta z baz danych, w tym interne-

towych, i wyszukuje potrzebną informację za 

pomocą dostępnych narzędzi; 
** 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K.K4. posiada świadomość własnych ograniczeń 

i umiejętność stałego dokształcania się; ** 

K.K8. przestrzega praw autorskich i praw pod-

miotu badań naukowych; ** 

Cele kształcenia                    
w ramach modułu / 
przedmiotu 

C1. Zaznajomienie z technikami umożliwiającymi tworzenie rekombino-
wanego DNA i GMO, analizę kwasów nukleinowych, badanie ekspresji i 
funkcji genów i ich zastosowanie w diagnostyce i terapiach. 
C2. Poznanie roli osobniczej zmienności genomu w personalizacji terapii 

farmakologicznej i diety oraz identyfikacji osób i ustalaniu ich pokrewień-

stwa. 

Szczegółowe modułowe / 
przedmiotowe 
efekty kształcenia  

 

Efekty przedmiotowe 
Odniesienie do efektów 

kierunkowych 

EK–1 ma wiedzę o zasadach podstawowych 

technik analizy kwasów nukleinowych i two-
rzenia GMO 

B.W13 

B.W14 

C.W10 

C.W11 
EK–2 zna znaczenie regulacji epigenetycz-
nej dla ekspresji genów i funkcjonowania 
organizmu 

B.W14 

B.W15 

EK-3 ma wiedzę na temat możliwości i me-
tod diagnostyki molekularnej 

C.W9 

EK-4 znane mu są zasady prowadzenia i 
możliwości terapii genowej i terapii z udzia-
łem indukowanych komórek pluripotencjal-
nych 

B.W23 

C.W41 

EK–5 jest świadomy  możliwości znajdowa-

nia najskuteczniejszej spersonalizowanej 
terapii za pomocą wiedzy i metod farmako-
genetyki i nutrigenetyki i wie kiedy ich użyć 

C.W40 

 

EK–6 umie zanalizować sekwencję nukleo-
tydową DNA pod kątem zakodowanych w 

niej genów białek, elementów regulatoro-
wych genu  

B.W14 

B.U9 

EK-7 potrafi przeprowadzić prostą  bioin-
formatyczną analizę sekwencji DNA korzy-
stając z baz danych i dostępnych on-line 
narzędzi analizy 

B.U11 

EK–8 umie wyizolować DNA plazmidowe, 
przeprowadzić jego analizę restrykcyjną 
oraz transformację komórki bakteryjnej 

B.U9 

EK-9 potrafi ocenić potrzebę przeprowadze-

nia badań molekularnych celem najtrafniej-

szej diagnozy i wyboru najskuteczniejszej 
terapii  

C.W40 

C.U3 

Metody i narzędzia dydaktyczne kształcenia 

Wykłady wykład konwencjonalny z prezentacja multimedialną 

Seminaria 
prelekcja wstępna z prezentacją multimedialną połączona z kierowaną 
dyskusją, tematyczne zajęcia warsztatowe 

 

Ćwiczenia  
wstępne omówienie teorii z prezentacją multimedialną połączone z ukie-

runkowaną dyskusją; wykonanie wg pisemnych instrukcji doświadczeń w 
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kilkuosobowych zespołach pod nadzorem prowadzącego z użyciem drob-

nego sprzętu laboratoryjnego i gotowych roztworów odczynników; akty-
wizująca analiza otrzymanych wyników. 

Treści programowe kształcenia 

Wymiar zajęć 

Zakres treści programowych 

Forma 
Liczba go-

dzin 

Semestr  piąty 

Wykłady  2 W1. Genom człowieka. Metody badania genomów: molekularna 

hybrydyzacja, powielanie kwasów nukleinowych, sekwencjonowa-

nie DNA, bioinformatyka, enzymy restrykcyjne. Inżynieria gene-

tyczna: metody klonowania fragmentów DNA i tworzenia gene-

tycznie modyfikowanych organizmów (GMO).  
2 W2. Transgenizacja zwierząt – iniekcja/infekcja obcego DNA do 

zapłodnionych oocytów, iniekcja genetycznie zmodyfikowanych 

zarodkowych komórek macierzystych do blastocysty. Mutageneza 

in vivo – gene targeting, genetyczny nokaut. Technologia antysen-

sowna. Tworzenie GMO roślinnych – z udziałem Agrobacetrium 

tumefaciens lub metodą strzelby genowej. GMO jako bioreaktory 

do produkcji leków i szczepionek. 
2 W3. Terapia genowa chorób metabolicznych i nowotworów. Reda-

gowanie genomu. Otrzymywanie i zastosowanie indukowanych 

pluripotentnych komórek macierzystych. 
2 W4. Diagnostyka molekularna – analiza mutacji, testy diagno-

styczne chorób infekcyjnych i inwazyjnych. Nieinwazyjna diagno-

styka prenatalna. 
2 W5. Epigenetyka: mechanizmy zmian epigenetycznych – metyla-

cja DNA, modyfikacje histonów, struktura chromatyny, niekodują-

cy RNA, piętnowanie rodzicielskie, choroby spowodowane zabu-

rzeniami regulacji epigenetycznej, nutrigenetyka. Farmakogenety-

ka. 
2 W6. Analiza DNA w medycynie sądowej: ustalanie ojcostwa, iden-

tyfikacja ofiar katastrof masowych, identyfikacja ofiar i sprawców 

w sprawach kryminalnych. Markery genetyczne bi- i wieloalleliczne 

autosomalne, położone na chromosomach płci i w DNA mitochon-

drialnym. 
Seminaria 
 

 

3 S1. Struktura genu pro- i eukariotycznego.  

3 S2. Analiza in silico sekwencji nukleotydowej i przewidywanej sekwencji 
aminokwasowej. Przeszukiwanie baz danych w poszukiwaniu homologów 
badanej sekwencji. 

Ćwiczenia  
 

3 C1. Wstęp do inżynierii genetycznej: 1. Izolacja DNA plazmidowego. 2. 
Transformacja bakterii. 

3 C2. Wstęp do inżynierii genetycznej: 3. Trawienie DNA plazmidowego 
enzymami restrykcyjnymi. 4. Elektroforeza DNA w żelu agarozowym.  

Sekwencja zajęć W1, S1, C1 

Reszta dowolnie 

 
Ocenianie i zaliczanie 

 

Metody weryfikacji efek-
tów kształcenia  
i kryteria oceny 

Zaliczenie seminariów i ćwiczeń odbywa się w formie pisemnego kolo-
kwium zaliczeniowego (test wielokrotnego wyboru, test dopasowania 
odpowiedzi „luki”, test prawda/fałsz, pytania otwarte). Ocena podlega 
poprawie. 
Wykłady zalicza się na podstawie końcowego pisemnego egzaminu koń-

cowy w formie pisemnej (test wielokrotnego wyboru, test dopasowania 
odpowiedzi „luki”, test prawda/fałsz, pytania otwarte). 
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Sposoby i kryteria wery-

fikacji i oceny 
uzyskania przez studen-
tów założonych efektów 
kształcenia 

EK-1-9 zaliczenie pisemne po zakończeniu seminariów i ćwiczeń, pisemny 

egzamin końcowy 
 

Zasady dopuszczenia  
do zaliczenia przedmiotu                   

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest uzyskanie co 
najmniej oceny dostatecznej z każdego z wymaganych kolokwiów.  

Forma i warunki zalicze-
nia przedmiotu 

Procent poprawnych odpowiedzi wymagany na zaliczenie kolokwiów i eg-
zaminu na ocenę: ndst – do 59%, dst – 60-67%, dst+ - 68-75%, db – 
76-z83%, db+ - 84-91%, bdb – od 92% 

Wykaz literatury obowiązującej do zaliczenia przedmiotu 

Literatura podstawowa 
 
 

1. Brown T.A. Genomy. Wyd. Naukowe PWN, 2009 i następne. 
2. Turner P., McLennan A., Bates A., White M. Biologia molekularna 
– krótkie wykłady. PWN, Warszawa 2011 
3. Genetyka medyczna i molekularna (J. Bal, red), PWN, Warszawa 
2017 i następne 
4. Allison L.A. Podstawy biologii molekularnej. Wyd. Uniw. War-

szawskiego, Warszawa, 2009 i następne 

Literatura uzupełniająca 

1. Gruber B.M. Epigenetyka a etiologia chorób neurodegeneracyj-
nych. 2011 Postepy Hig Med Dosw (online), 65: 542-551. 
2.  Sawicki w., Malejczyk J., Wróblewska M. 2015  Starzenie: me-
chanizmy epigenetyczne i genetyczne. Gerontologia Polska 2: 47-52  

3.  Siedlecki J. 2011 Diagnostyka molekularna nowotworów. Postępy 
Nauk Medycznych 2: 88-93. 

http://www.czytelniamedyczna.pl/3594,diagnostyka-molekularna-
nowotworlw.html dostęp z dnia 23.09.2019 
4.  Siedlecki J. Diagnostyka molekularna. 2009 W: Mięsaki tkanek 
miękkich u dorosłych. red. P. Rutkowski i Z. I. Nowecki, Medical 
Tribune Polska, Warszawa,   
http://www.sarcoma.pl/pliki/Monografia/rozdzial5.pdf dostęp z dnia 

23.09.2019 
5.  Żurawski M., Majka M. 2011 Indukowane pluripotencjalne komór-
ki macierzyste – nowe rozwiązanie w medycynie regeneracyjnej. 
Diagnostyka laboratoryjna 47: 187-192. 

6.  Inżynieria genetyczna i terapia genowa (red. I. Bednarek)  Śląski 
Uniwersytet Medyczny, Katowice 2008  
http://serwisy.umcs.lublin.pl/andrzej.mazur/Inzynieria_Genetyczna_

Biolo-
gia_Kurs_Podstawowy/Cwiczenia/In%C5%BCynieria%20genetyczna
%20i%20terapia%20Genowa%20-%20Ilona%20Bednarek.pdf do-
stęp z dnia 23.09 2019 
7. Gos M. 2016 Rodzicielskie piętnowanie genomowe. Epigenetyka w 
chorobach neurologicznych.  
http://www.ipin.edu.pl/wpcontent/uploads/2016/11/Rodzicielskie%2

0pi%C4%99tnowanie%20genomowe.%20Epigenetyka%20w%20cho
robach%20neurologicznych%2011_2016%20skr%C3%B3t.pdf do-
stęp z dnia 23.09.2019 

Prawa autorskie 

Autor/orzy Karty / Sylabusu dr hab. Anna Goc, prof. UO 

Prawa autorskie  Uniwersytet Opolski 
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