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Nazwa modułu kształcenia, także 
nazwa w języku angielskim 

Techniki molekularne w diagnostyce fitopatologicznej 
Molecular techniques in phytopathological diagnostics 

Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia studia stacjonarne pierwszego stopnia 

Rok studiów dla kierunku III 

Semestr dla kierunku 5 

Liczba punktów ECTS z podziałem 
na kontaktowe/ niekontaktowe 

3 (1,5/1,5) 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej 

dr hab. Ewa Król, prof. nadzw. UP 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Ochrony Roślin 

Cel modułu Celem modułu jest zaznajomienie studentów z najważniejszymi 
technikami molekularnymi stosowanymi do wykrywania, 
różnicowania i identyfikacji patogenów roślin,  zasadami doboru 
odpowiedniej techniki do diagnozowania konkretnego patogenu 
oraz programami i bazami danych wspomagającymi takie 
badania 

Treści modułu kształcenia – zwarty 
opis ok. 100 słów. 

Omówione zostaną podstawowe molekularne techniki wykry-
wania, różnicowania i identyfikacji patogenów roślin oparte na 
reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) oraz na stosowaniu 
markerów molekularnych; przedstawione zostaną metody 
izolacji DNA z grzybni patogenów, zasady prowadzenia elektro-
forezy agarozowej i poliakrylamidowej, dokumentacji i 
archiwizacji danych, analizy porównawczej produktów, 
przeprowadzania analizy skupień metodą średnich połączeń 
(UPGMA), konstrukcji dendrogramu oraz sposoby interpretacji 
uzyskanych wyników. Studenci zapoznani będą z 
podstawowymi zasadami pracy w laboratorium molekularnym, 
sprzętem, materiałami i odczynnikami niezbędnymi do 
prowadzenia testów, procedurami izolacji DNA z kultur 
patogenów oraz programami i bazami danych pomocnymi w 
opracowywaniu uzyskanych wyników  
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Planowane formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Wykłady, ćwiczenia, doświadczenie, wykonanie prezentacji, 
praca w grupach, dyskusja 

 


