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(obowiązkowy/fakultatywny)
Poziom modułu kształcenia
Rok studiów dla kierunku
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zwarty opis ok. 100 słów.
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OSN1_17
Ochrona Środowiska
Mikrobiologia
Microbiology
Polski
Obowiązkowy
Studia niestacjonarne I stopnia
II
IV
5 (2,5/2,5)
Jadwiga Furczak
Katedra Mikrobiologii Środowiskowej
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi
wiadomościami dotyczącymi udziału i wykorzystania
mikroorganizmów w oczyszczaniu środowisk biosfery (litosfery i
hydrosfery) z martwej materii organicznej, w tym o charakterze
odpadowym oraz ksenobiotyków różnego pochodzenia i
włączeniu zawartych w nich pierwiastków w obieg.
Tematyka wykładów obejmuje wiedzę dotyczącą miejsca
drobnoustrojów w świecie organizmów żywych, ich podziału na
grupy w oparciu o różne kryteria oraz rozmieszczenia w
środowiskach biosfery. Ponadto rozpatrywana jest rola
drobnoustrojów w obiegu pierwiastków w przyrodzie (C, N, P, S),
ich znaczenie w oczyszczaniu środowiska z martwej materii
organicznej różnego pochodzenia, a także zanieczyszczeń natury
antropogenicznej.
Ćwiczenia obejmują zaznajomienie studentów z metodami
sterylizacji stosowanymi w badaniach mikrobiologicznych oraz
morfologią bakterii i grzybów. Metodami wyodrębniania i
określania liczebności drobnoustrojów w wybranych
środowiskach. Zapoznanie studentów z wpływem różnych
czynników abiotycznych (ekologicznych i antropogenicznych) oraz
biotycznych na rozwój mikroorganizmów. Izolację oraz określanie
uzdolnień poszczególnych grup fizjologicznych drobnoustrojów do
rozkładu i mineralizacji biopolimerów (węgla, azotu), a także
przekształcania nieorganicznych związków azotu.
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