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Cel modułu Zapoznanie  studentów  z  budową  i  właściwościami
podstawowych związków organicznych budujących komórkę i
płyny  ustrojowe.  Znajomość  struktur,  najważniejszych
właściwości  chemicznych  i  funkcji  biologicznych;  opisu
procesów  biegnących  w  organizmach  żywych  z  udziałem
enzymów;  projektowania  związków  o  określonej  funkcji
biologicznej.  Poznanie  możliwości  syntezy  złożonych
biomolekuł  jak  peptydy,  czy  kwasy  nukleinowe  w  oparciu  o
parciu  o  metody  chemii  organicznej.  Zapoznanie  z
podstawowymi  metodami  analitycznymi,  które  pozwolą  na
zbadanie  struktury  przestrzennej  związków  organicznych
(biomolekuł),  co  pozwoli  na  określenie  ich  funkcji
biologicznych. Nabycie podstawowej wiedzy nt. nowoczesnego
laboratorium  analitycznego  w  analizie  związków
bioorganicznych.

Treści modułu kształcenia:
(zwarty opis ok. 100 słów, 
równoważniki zdań).

Budowa  i  funkcje  biomolekuł  wchodzących  w  skład  płynów
ustrojowych.  Zapoznanie  z  technikami  transportowania,
przechowywania oraz pobierania i przygotowywania materiału
biologicznego  do  badań  laboratoryjnych.  W ramach  ćwiczeń
student  nabędzie  umiejętności  planowania  eksperymentu
badawczego  i  przygotowania  miejsca  pracy.  Umiejętność
przeprowadzenia podstawowej syntezy złożonych biomolekuł z
wykorzystanie  podstawowych  technik  analitycznych.  Nabycie
wprawy  w  wykonywaniu  obliczeń  na  podstawie  danych
otrzymywanych  z  pomiarów  metodami  instrumentalnymi  z
uwzględnieniem analizy statystycznej, przygotowanie raportu.

Zalecana lista lektur lub lektury 
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Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne

Wykład  (15  h)  forma  tradycyjna  z  wykorzystaniem  sprzętu
audiowizualnego.
ćwiczenia audytoryjne –(15h), rozmowa heurystyczn, 
wykonanie planu eksperymentu w laboratorium analitycznym, 
ćwiczenia pokazowe.


