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Rok akademicki:  Grupa przedmiotów:
  Numer katalogowy:

  

 

Nazwa przedmiotu1):   Molekularne podstawy dziedziczenia cech u zwierz ąt 
 ECTS 2) 2,0 

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):  Molecular basis of inheritance of traits in animal 

Kierunek studiów4):  Biologia 

Koordynator przedmiotu5):  prof. dr hab. Krystyna M. Charon 

Prowadzący zajęcia6):  Prof. dr hab. Krystyna M. Charon, dr Joanna Gruszcz yńska, dr Zuzanna Nowak, 

Jednostka realizująca7): Wydział Nauk o Zwierz ętach, Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierz ąt 

Wydział, dla którego przedmiot jest 
realizowany8): 

Wydział Rolnictwa i Biologii 

Status przedmiotu9):  a) przedmiot    obowiązkowy b) stopień  II   rok I c)  stacjonarne / niestacjonarne

Cykl dydaktyczny10):   Jęz. wykładowy11): jęz. Polski  

Założenia i cele przedmiotu12): 

 
Rozszerzenie wiadomo ści przekazanych studentom podczas zaj ęć z genetyki, omówienie  zagadnie ń 
związanych z genetycznym i epigenetycznym uwarunkowanie m cech u żytkowych, funkcjonalnych i 
zdrowotnych zwierz ąt. Przedstawieni e najnowszych osi ągni ęć genetyki, w tym genetyki molekularnej, 
mających zastosowanie w hodowli zwierz ąt i medycynie weterynaryjnej.  

 
 

Formy dydaktyczne, liczba godzin13): 

a) wykład                                                                                                           liczba godzin    15;   

b) ćwiczenia …………………………………                                                      liczba godzin    15;   

c) ……………………………………………………………………………………;  liczba godzin .......;   

d) ……………………………………………………………………………………;  liczba godzin .......;   

Metody dydaktyczne14): 

Wykłady  - przekaz przy pomocy prezentacji multimed ialnych; konsultacje 
Ćwiczenia laboratoryjne (metody identyfikacji genoty pu) i komputerowe (programy stosowane w 
analizie polimorfizmu DNA) 

 

Pełny opis przedmiotu15): 

Rodzaje genomów, rodzaje genów, pi ętno gametyczne – oddziaływanie na prenatalny i post natalny 
rozwój zwierz ąt. Molekularne podstawy dziedziczenia cech jako ściowych zwierz ąt. Genetyczna 
kontrola determinacji płci, przyczyny i rodzaje int erseksualizmu. Molekularne podstawy odpowiedzi 
immunologicznej. Mutacje genowe i chromosomowe –  skutki fenotypowe, biochemiczne, hodowlane. 
Molekularne podstawy chorób dziedzicznych. Geny a p roces nowotworzenia. Mechanizm 
dziedziczenia cech u żytkowych (ilo ściowych) zwierz ąt  – geny addytywne, geny o du żym efekcie, 
metody poszukiwania QTL-i. Identyfikacja genotypu z a pomoc ą metod genetyki molekularnej. 
Epigenetyka, zakres i mechanizmy zmian epigenetyczn ych. 

 
Wymagania formalne  (przedmioty 
wprowadzające)16): 

Genetyka ogólna, biologia molekularna 

Założenia wstępne17):  

Efekty kształcenia18): 

01 – student ma wiedz ę z zakresu molekularnych 
podstaw dziedziczno ści i zmienno ści cech 
jako ściowych i ilo ściowych zwierz ąt 
02 – student zna i rozumie zasady identyfikacji 
genotypu i jej wykorzystanie w doskonaleniu 
zwierz ąt 
03 – student ma umiej ętność stosowania metod 
statystycznych w badaniach polimorfizmu DNA   
04 – student potrafi stosowa ć techniki biologii 
molekularnej w analizie genetycznego 
uwarunkowania cech  

05 – student potrafi pracowa ć odpowiedzialnie w 
grupie w laboratorium molekularnym  
06 – student zna praktyczne wykorzystanie  wiedzy 
z zakresu molekularnych podstaw dziedziczenia 
cech i rozumie potrzeb ę jej pogł ębiania 

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19): Egzamin pisemny, kolokwium na zaj ęciach ćwiczeniowych  

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 
kształcenia 20): 

Treść pytań egzaminacyjnych z ocen ą, okresowe prace pisemne  

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 
końcową21): 

01- 30 %, 02- 20%. 03- 15%, 04-15%, 05- 10%, 06 – 10% 

Miejsce realizacji zajęć22):  Sala dydaktyczna, laboratorium genetyki molekularne j, sala komputerowa  

Literatura podstawowa: 
1. Genetyka i genomika zwierząt – K.M. Charon i M. Świtoński,  Wydawnictwo Naukowe PWN 2012 
2. Genetyka krótkie wykłady – P.C. Winter, G.I. Hickley, H.L. Fletcher, tłumaczenie zbiorowe pod red. W. Prus-Głowackiego, Wydawnictwo Naukowe 
PWN 2006 
Literatura uzupełniająca: 
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IV. wzór opisu modułu kształcenia/przedmiotu (sylabus). 

Opis modułu kształcenia / przedmiotu  (sylabus) 
 
 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) : 

 
 
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 26)  
 

Nr /symbol 
efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 
kształcenia na kierunku 

K_W01  ma spójn ą wiedz ę z zakresu  molekularnych podstaw dziedziczno ści i zmienno ści 
cech jako ściowych i ilo ściowych zwierz ąt 

 

K_W02 zna zasady identyfikacji genotypu i jej wykor zystanie w doskonaleniu zwierz ąt  

K_U03  umie stosowa ć metody statystyczne w badaniach polimorfizmu DNA    

K_U04 potrafi stosowa ć techniki biologii molekularnej w analizie genetycz nego 
uwarunkowania cech  

 

K_K05 pracuje odpowiedzialnie w grupie w laboratori um molekularnym   

K_K06 rozumie potrzeb ę pogł ębiania wiedzy i zna jej praktyczne wykorzystanie   

 
 

1. Genetyka molekularna – P. Węgleński (red), Wydawnictwo Naukowe PWN 2006 
2. Podstawy genetyki medycznej – M. Connor i M. Ferguson-Smith, Wydawnictwo lekarskie PZWL 1998 
3. Materiały z Internetu – polecane na bieżąco przez wykładowcę 

UWAGI24): 

 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów 
kształcenia18)  - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2: 

50  h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 1,5  ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student  uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne, 
projektowe, itp.: 

1  ECTS 


