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Podstawy biochemii i biofizyki Nazwa modułu kształcenia, także nazwa 
w języku angielskim The biochemistry and biophysics basics 

Język wykładowy polski 
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia pierwszy 
Rok studiów dla kierunku I 
Semestr dla kierunku 2 
Liczba punktów ECTS z podziałem na 
kontaktowe/ niekontaktowe 

3 (1,2 / 1,8) 

Tytuł / stopień, imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej 

Prof. dr hab. Anna Czech 

Jednostka oferująca moduł Katedra Biochemii i Toksykologii 
Cel modułu Opanowanie materiału z chemii w zakresie struktur chemicznych i zjawisk 

fizykochemicznych obserwowanych w układach żywych. Przygotowanie 
podstaw dla rozumienia zagadnień z zakresu biochemii i biofizyki. 
Rozwijanie umiejętności prowadzenia obserwacji, poznanie zasad analizy 
danych prowadzącej do ilościowej oceny zjawisk fizykochemicznych. 
Nauczenie prostych czynności laboratoryjnych, metod pomiarowych, 
interpretacji wyników doświadczalnych oraz przygotowywania krótkich 
sprawozdań. 

Treści modułu kształcenia – zwarty opis 
ok. 100 słów. 

Opanowanie materiału z chemii organicznej (dotyczących przede wszystkim 
cukrów, tłuszczów i białek oraz kwasów nukleinowych) w zakresie struktur 
chemicznych i zjawisk biofizycznych obserwowanych w układach żywych. 
Przygotowanie podstaw dla rozumienia zagadnień z zakresu biochemii i 
biofizyki. Nauczenie prostych czynności laboratoryjnych, metod 
pomiarowych, interpretacji wyników doświadczalnych oraz przygotowywania 
krótkich sprawozdań. 
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Planowane formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Wykład- forma tradycyjna z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego 
ćwiczenia, prace kontrolne, wykonanie sprawozdań w formie pisemnej z 
wykonanych ćwiczeń lab.;  
dyskusja dotycząca uzyskanych wyników oraz poprawności przeprowadzonej 
analizy, konsultacje indywidualne. 

 


