
Plan ćwiczeń - Biologia Medyczna dla I roku Analityki Medycznej, semestr jesienno-zimowy 2019/2020 

czwartki, 9:45 am do 2:15 pm 

 

1. Technika obserwacji i analizy mikroskopowej. CL, 3.10.2019;   

2. Właściwości fizykochemiczne białek, cukrów i lipidów wykorzystywane w technikach mikroskopowych oraz badaniach 

diagnostycznych. CL, 10.10.2019;  

3. Histologia tkanek zwierzęcych. CL, 17.10.2019;  

4. Rozpoznawanie mikroskopowe grzybów. CL, 24.10.2019;  

5. Rozpoznawanie mikroskopowe organizmów z różnych grup systematycznych. CL, 7.11.2019;  

6. Rozpoznawanie i analiza organizmów o znaczeniu toksykologicznym. CL, 14.11.2019;  

7. Podstawy palinologii w medycynie i diagnostyce. CL, 21.11.2019;  

8. Współczesne metody badania genotoksycznych substancji występujących w środowisku człowieka. CL, 28.11.2019;  

9. Właściwości kwasów nukleinowych oraz ich wykorzystanie w metodach biologii molekularnej. CL, 5.12.2019;  

10. Sporządzanie i analiza rodowodów. Zasady dziedziczenia. Recesywność i dominacja. Relacje genotyp-fenotyp. SE, 

12.12.2019;  

11. Podstawowe metody badań cytogenetycznych. CL, 19.12.2019;  

12. Zjawisko hybrydyzacji kwasów nukleinowych oraz jego zastosowanie na przykładzie technik cytogenetyki 

molekularnej. SE, 9.01.2020;  

13. Metody badania kwasów nukleinowych wykorzystywane do wykrywania i identyfikacji mutacji. Zmienność i 

dziedziczność. Mutacje a polimorfizm. SE, 16.01.2020;  

14. Kolokwium zaliczeniowe z przedmiotu. 23.01.2020;  

15. Ćwiczenia poprawkowe, odróbkowe i zaliczeniowe. 30.01.2020,  

 

 

Plan ćwiczeń z Biologii dla I roku Farmacji w semestrze jesienno-zimowym 2019/2020,  

poniedziałki, 9:45 am, 2:30 pm, piątki 8:00 am, 3:00 am (wszystkie ćwiczenia laboratoryjne) 

 

1. Techniki obserwacji i analizy mikroskopowej materiału biologicznego. 7,11.10  

2. Sporządzanie biologicznych preparatów mikroskopowych. 14,18.10  

3. Budowa mikroskopowa organizmów jednokomórkowych. 21,25.10  

4. Bakterie, wirusy i grzyby patogenne oraz wektory przenoszące choroby. 28.10, 8.11  

5. Budowa morfologiczna i anatomiczna grzybów. 4,15.11  

6. Kolokwium 1. Budowa mikroskopowa tkanek zwierzęcych. 18,22.11  

7. Struktura i funkcja błon biologicznych/transport przez błony. 25,29.11  

8. Podstawy cytofizjologii komórki cykl komórkowy. 02,06.12  

9. Metody badania właściwości substancji genotoksycznych/mutagennych leków i innych substancji w środowisku 

człowieka. 9,13.12  

10. Kolokwium 2. Ćwiczenia odróbkowe i poprawkowe. 16,20.12  

 

Prowadzący zajęcia: 

dr Monika Bielecka, dr Anna Jezierska- Domaradzka, dr Sylwia Zielińska, dr Izabela Nawrot-Hadzik, dr Sylwester 

Ślusarczyk, mgr inż. Weronika Kozłowska, mgr Bartosz Pencakowski, mgr Marta Stafiniak, prof. dr Adam 

Matkowski; 

 

plan ma charakter roboczy i będzie ulegać modyfikacji w toku semestru z powodu nieprzewidzianych przesunięć rozkładu 

zajęć w godzinach/dniach rektorskich/dziekańskich lub z innych niezależnych przyczyn; 


