
Kod modułu BI1s_055

Kierunek lub kierunki studiów Biologia

Nazwa modułu kształcenia Fizjologia trawienia i wchłaniania

Physiology of digestion and absorption

Język wykładowy polski

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny)

fakultatywny

Poziom modułu kształcenia pierwszego stopnia

Rok studiów dla kierunku II

Semestr dla kierunku IV

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na kontaktowe/ 

niekontaktowe

2 (1,44 / 0,48)

Tytuł / stopień, imię i nazwisko 

osoby odpowiedzialnej

Dr hab. prof. uczelni Anna Winiarska-Mieczan

Jednostka oferująca moduł Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii

Cel modułu Zapoznanie i zrozumienie mechanizmu regulacji procesów 

fizjologicznych, współdziałania narządów i układów w 

przemianach metabolicznych oraz zachowanie homeostazy 

organizmu w procesie żywienia, rola składników pokarmowych 

w odżywianiu człowieka i zwierzęcia, nabycie umiejętności 

podejmowania decyzji w zakresie optymalizacji żywienia i 

krytycznej oceny sposobu żywienia

Treści modułu kształcenia: 

(zwarty opis ok. 100 słów, 

równoważniki zdań).

Ogólna struktura układu pokarmowego. Fizjologiczne adaptacja

przewodu pokarmowego w zależności od rodzaju pobieranego 

pokarmu. Trawienie - mechaniczne, chemiczne, biologiczne, 

wewnątrzkomórkowe i zewnątrzkomórkowe. Enzymy 

trawienne poszczególnych odcinków przewodu pokarmowego. 

Neurohormonalna regulacja czynności przewodu 

pokarmowego. Odczuwanie smaków. Preferencje i awersje 

pokarmowe.

Procesy fizjologiczne zachodzące w poszczególnych odcinkach 

przewodu pokarmowego. Enzymy trawienne. Powierzchnia 

chłonna nabłonka jelitowego i funkcje poszczególnych typów 

komórek. Mechanizmy transportu substancji w jelitach. 

Wchłanianie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach i w wodzie. 

Wchłanianie wody i elektrolitów w przewodzie pokarmowym. 

Interakcje pomiędzy składnikami pokarmowymi. Interakcje 

pomiędzy składnikami żywności i pasz a substancjami czynnymi

pochodzenia nieżywieniowgo (leki, używki). Mikroekosystem 

przewodu pokarmowego (czynniki kształtujące mikroflorę 



przewodu pokarmowego) i jego rola w trawieniu pokarmu. 

Wpływ stresu oksydacyjnego i żywności funkcjonalnej na 

funkcjonowanie organizmu

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe (nie więcej  niż 3 

pozycje)

1. Tafil-Klawe M., Klawe J.J. (Red.).Wykłady z fizjologii 

człowieka. Wyd. PZWL, Warszawa.

2. Gawęcki J. (red.): Żywienie człowieka. Podstawy nauki i 

żywieniu. PWN. Warszawa. 2010.

3. Jarosz M., Dzieniszewski J. 2004. Interakcje leków z 

żywnością i alkoholem. Wyd. Borgis. Warszawa. 2004.

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne

wykład, ćwiczenia audytoryjne (prelekcja, pokaz 

multimedialny)

ćwiczenia laboratoryjne praktyczne


