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Przedmioty specjalizacyjne wyposażają studenta w wiedzę i umiejętności
przydatne szczególnie w pracy naukowej badawczej i analitycznej. Student
poznaje: procedury pozyskiwania materiału biologicznego z natury bądź z
hodowli i upraw laboratoryjnych; techniki przygotowania próbek do analiz;
teoretyczne podstawy i praktyczne zastosowania metod analizy
biochemicznej i instrumentalnej; zasady statystycznej analizy i
opracowania uzyskanych wyników; możliwości stosowania metod
bioanalitycznych do badań na różnych poziomach organizacji biosfery.
Treści modułu kształcenia – zwarty opis Znajomość podstawowych metod biologicznych wykorzystywanych w
ok. 100 słów.
ocenie zanieczyszczenia środowiska. Ogólna charakterystyka metod
biowskaźnikowych. Biomonitoring zanieczyszczeń atmosfery z
wykorzystaniem materiału roślinnego. Biotesty – nowe podejście w
analityce zanieczyszczeń środowiska. Materiał biologiczny pochodzenia
ludzkiego, jako źródło informacji o narażeniu człowieka na środowiskowe
czynniki chemiczne. Zapoznanie studentów z zasadami pracy w
laboratorium analitycznym. Zdobywanie umiejętności prawidłowej
interpretacji wyników badań w porównaniu ze standardami.
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