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Jednostka oferująca przedmiot Katedra Biochemii i Toksykologii 
Cel modułu Zapoznanie studentów z: podstawami procesów życiowych zachodzących w komórkach 

organizmów autotroficznych i heterocyklicznych. Zagadnieniami tj: struktura i własności 
związków wielkocząsteczkowych, budowa cząsteczkowa komórki, kataliza procesów 
biochemicznych, enzymy, energetyka komórki zwierzęcej, wybrane procesy anaboliczne i 
kataboliczne z uwzględnieniem ich lokalizacji w strukturach subkomórkowych, regulacja 
procesów biochemicznych, cykl biochemiczne aspekty adaptacji organizmów do 
środowiska. 

Treści modułu kształcenia – 
zwarty opis ok. 100 słów. 

Opis i interpretacja biochemicznych mechanizmów funkcjonowania organizmu różnych 
gatunków zwierząt. Znajomość podstawowych metabolitów i wskaźników 
biochemicznych oraz ich zmian w różnych okresach fizjologicznych i patologicznych. W 
programie znajduje się także anabolizm i katabolizm podstawowych składników 
pokarmowych i ich wykorzystanie energetyczne. Bilanse energetyczne.  
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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. 

 


