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Cel modułu Celem  modułu  jest  przedstawienie  studentom  informacji  o

czynnościach życiowych zachodzących w organizmach zwierząt

i  człowieka  oraz  omówienie  wiadomości  niezbędnych  dla

zrozumienia  fizjologii  i  funkcjonowania  poszczególnych

układów oraz ich wzajemnych interakcji.

Treści modułu kształcenia: 

(zwarty opis ok. 100 słów, 

równoważniki zdań).

Treści przedmiotu koncentrują się na funkcjach istot żywych i

ich narządów, przebiegu procesów fizjologicznych na poziomie

narządów  i  tworzonych  przez  nie  układów,  a  także

współoddziaływania  i  łączności  oraz  regulacji  nerwowej  i

endokrynnej  organizmów,  które  warunkują  efektywność  i

sprawność czynnościową organizmu każdego gatunku zwierząt

i  człowieka.  Przedmiot  obejmuje  szczegółowe  zagadnienia

dotyczące  układu  mięśniowego,  nerwowego,  krążenia,

oddechowego,  pokarmowego  (z  uwzględnieniem  zwierząt

przeżuwających).  Treści  obejmują  również  zagadnienia

związane  z  układem  czerwono  i  białokrwinkowym  oraz

głównymi  drogami  metabolizmu  w  organizmie  zwierzęcym,

przemianami  białek,  węglowodanów,  tłuszczów,  potrzebami

energetycznymi zwierząt,  przemianą wodną i  mineralną,  rolą

witamin w przemianach ustrojowych. Obejmuje także budowę

nefronu, wytwarzanie moczu, czynność wewnątrzwydzielniczą

nerek oraz procesy termoregulacyjne.  

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe (nie więcej  niż 3 

pozycje)

Tadeusz Krzymowski: Fizjologia zwierząt. PWRiL, 2010.

Stanisław  Konturek:  Fizjologia  człowieka.  Elsevier  Urban  &



Partner, 2013.

William F. Ganong: Fizjologia. PZWL, 2007

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne

Wykład  -  (przekaz  słowny)  połączony  z  prezentacją

multimedialną.  Wykłady  będą  realizowane  w  budynkach

uczelni lub zdalnie w zależności od decyzji władz uczelni.

Ćwiczenia - składające się z części teoretycznej podczas której

omawiane  są  poszczególne  działy  fizjologii  oraz  części

praktycznej  w  czasie  której  studenci  wykonują  badania  z

wykorzystaniem symulacyjnych programów komputerowych,

tkanek żywych pochodzących od zwierząt laboratoryjnych lub

też  wykonują  część  doświadczeń  na  sobie  samych.  Na

zakończenie  ćwiczeń  studenci  formułują  wnioski  z

przeprowadzonych doświadczeń.

(W przypadku konieczności prowadzenia zajęć zdalnych będą

one  modyfikowane  zależnie  od  aktualnych  decyzji  władz

uczelni wynikających z sytuacji epidemicznej)


