
Kod modułu BI1n_028

Kierunek lub kierunki studiów Biologia

Nazwa modułu kształcenia Podstawy bioanalityki

Bioanalitics basics

Język wykładowy Język polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny)

Fakultatywny

Poziom modułu kształcenia pierwszego stopnia

Rok studiów dla kierunku niestacjonarne

Semestr dla kierunku 3

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na kontaktowe/ 

niekontaktowe

2 (1,04/0,96)

Tytuł / stopień, imię i nazwisko 

osoby odpowiedzialnej

Czech Anna - prof. dr hab.

Jednostka oferująca moduł Katedra Biochemii i Toksykologii

Cel modułu Poznanie  podstaw  teoretycznych  z  ukierunkowaniem  na

praktyczne  wykorzystanie  analityki  w  naukach  biologicznych.

Prawidłowe  zaplanowanie  miejsca  pracy  i  dobór

odpowiedniego  sprzętu  analitycznego  oraz  odczynników.

Nabycie podstawowej wiedzy nt. nowoczesnego laboratorium

analitycznego. Nabycie umiejętności wyboru właściwej metody

pobierania i przygotowania próbek biologicznych. Zna błędy i

niebezpieczeństwa, jakie mogą pojawić się na każdym etapie

pracy w laboratorium analitycznym

Treści modułu kształcenia:

(zwarty opis ok. 100 słów, 

równoważniki zdań).

Zapoznanie  z  zasadami  i  systemem  organizacji  laboratoriów

analitycznych.  Rola  bioanalityki  we współczesnych  systemach

kontroli  jakości  żywności  i środowiska.  Moduł  obejmować

będzie  zapoznanie  z:  ogólnymi  zasadami  związanymi  z

pobieraniem  i  przygotowywaniem  prób  do  badań;

podstawowymi techniki  i  metody stosowane w laboratorium

analitycznym;  metodami  kalibracji  metod  analitycznych;

procedurami analitycznymi i ich walidacją. Błędy wynikające z

procesu  analitycznego.  Techniki  ekstrakcji  w przygotowaniu

próbek  do analiz  chemicznych  i bioanalitycznych.  Kryteria

doboru  badań  laboratoryjnych  oraz  ukierunkowana

podstawowa  interpretacja  wyników  badań.  Nabycie

umiejętności  planowania  eksperymentu  badawczego  i

przygotowania  miejsca  pracy.  Metody  przesiewowe

(skryningowe)  w ocenie  stopnia  skażenia  żywności

i środowiska.  Nabycie  wprawy  w  wykonywaniu  obliczeń



analitycznych.  

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe(nie więcej  niż 3 

pozycje)

Szczepaniak W., Metody instrumentalne w analizie chemicznej,

PWN Warszawa 2005

Waldmann H., Janning P., Chemical Biology. A practical course, 

Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA,Weinheim 2004

Staneczko-Baranowska I. , Buszewski B. Bioanalityka Tom I i II , 

Wydawnictwo Naukowe PWN 2020.

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne

Wykład  (9  h)  forma  tradycyjna  z  wykorzystaniem  sprzętu

audiowizualnego.

ćwiczenia audytoryjne –(9 h), rozmowa heurystyczna, 

wykonanie planu eksperymentu w laboratorium analitycznym, 

ćwiczenia pokazowe.


