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Kierunek lub kierunki studiów Ochrona środowiska 

Nazwa modułu kształcenia, także 
nazwa w języku angielskim 

Bioanalityka 
 Bioanalytics 

Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu kształcenia 
 

obowiązkowy 

Poziom studiów drugiego stopnia 

Forma studiów niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku I 

Semestr dla kierunku 1 

Liczba punktów ECTS z podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe 

3 (1,6/1,4) 

Tytuł/stopień, imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej za moduł 

dr Krzysztof Tutaj 

Jednostka oferująca moduł Katedra Biochemii i Toksykologii 

Cel modułu  
 

Zakłada się, że student nabędzie wiedzę i 
umiejętności z zakresu analizy instrumentalnej i 
biochemicznej przydatnej w badaniach 
środowiskowych. Student wykona badania 
laboratoryjne i właściwie zinterpretuje ich wyniki. 

Wymagania wstępne i dodatkowe  Chemia, Biochemia, Podstawy analityki, Podstawy 
toksykologii 

Treści programowe modułu 
kształcenia  

Badania laboratoryjne jako źródło informacji o 
zanieczyszczeniu środowiska. Charakterystyka 
metod analitycznych. Markery i biomarkery 
zanieczyszczenia środowiska. Pojęcie matrycy 
analitycznej. Błędy i czynniki wpływające na wynik 
badania laboratoryjnego. Metody laboratoryjne: 
spektroskopowe, rozdzielcze, elektrochemiczne, 
immunologiczne. 

Wykaz literatury podstawowej i 
uzupełniającej 

Obowiązkowe: 
1. „Bioanalityka w ocenie zanieczyszczeń 

środowiska”, praca zbiorowa pod redakcją 
Waldemara Wardenckiego i Marka Biziuka, 
Centrum Doskonałości Analityki i Monitoringu 
Środowiska, Gdańsk, 2004 

2. „Monitoring i analityka zanieczyszczeń w 
środowisku” Piotr Stepnowski i wsp., 
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 
Gdańsk 2010 

3. „Biologiczne metody oceny stanu środowiska 
przyrodniczego” praca zbiorowa pod redakcją 
Janiny Nowak, Polska Akademia Nauk. Wydział 
Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych, 
Warszawa 2006 

Uzupełniające: 
1. „Biologiczne metody oceny skażenia 
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środowiska”, Teodora Małgorzata Traczewska, 
Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 
Wrocław 2011 

2. „Metrologia i chemometria w analityce 
środowiska”, Janusz Kupis i wsp., Wydawnictwo 
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016 

Planowane formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Wykład - forma tradycyjna z wykorzystaniem 
sprzętu audiowizualnego. 
Ćwiczenia laboratoryjne, prace kontrolne, 
sprawozdania w formie pisemnej z wykonanych 
ćwiczeń laboratoryjnych, dyskusja dotycząca 
poprawności przeprowadzonej analizy oraz 
uzyskanych wyników. Konsultacje indywidualne 

Sposoby weryfikacji oraz formy 
dokumentowania osiągniętych 
efektów kształcenia 

Weryfikacja osiąganych przez studenta efektów 
kształcenia będzie prowadzona przez prace 
pisemne, ocenę eksperymentów, sprawdzian 
testowy (potania zamknięte i otwarte). 
 
Kryteria stosowane przy ocenie 
3,0 - student wykazuje dostateczny (3,0) stopień 
wiedzy lub umiejętności, gdy uzyskuje od 51 do 60% 
sumy punktów określających maksymalny poziom 
wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu 
(odpowiednio, przy zaliczeniu cząstkowym – jego 
części); 
3,5 - student wykazuje dostateczny plus (3,5) 
stopień wiedzy lub umiejętności, gdy uzyskuje od 61 
do 70% sumy punktów określających maksymalny 
poziom wiedzy lub umiejętności z danego 
przedmiotu (odpowiednio – jego części), 
4,0 - student wykazuje dobry stopień (4,0) wiedzy 
lub umiejętności, gdy uzyskuje od 71 do 80% sumy 
punktów określających maksymalny poziom wiedzy 
lub umiejętności z danego przedmiotu 
(odpowiednio – jego części), 
4,5 - student wykazuje plus dobry stopień (4,5) 
wiedzy lub umiejętności, gdy uzyskuje od 81 do 90% 
sumy punktów określających maksymalny poziom 
wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu 
(odpowiednio – jego części), 
5,0 - student wykazuje bardzo dobry stopień (5,0) 
wiedzy lub umiejętności, gdy uzyskuje powyżej 91% 
sumy punktów określających maksymalny poziom 
wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu 
(odpowiednio – jego części) 

 


