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Kierunek  lub kierunki studiów Biokosmetologia 

Nazwa modułu kształcenia, także 

nazwa w języku angielskim 

Botanika 

Botany 

Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia pierwszego stopnia 

Forma studiów stacjonarne 

Rok studiów dla kierunku I 

Semestr dla kierunku 1 

Liczba punktów ECTS z podziałem 

na kontaktowe/ niekontaktowe 

3 (1,8/1,2) 

Tytuł / stopień, imię i nazwisko 

osoby odpowiedzialnej 

Dr Marta Dmitruk 

Jednostka oferująca moduł Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin  

Cel modułu Zapoznanie ze zróżnicowaną budową anatomiczną i morfologiczną 

organizmów roślinnych. Przedstawienie zależności pomiędzy budową a 

funkcją na różnych poziomach organizacji życia roślin oraz powiązań 

pomiędzy budową organów a środowiskiem. Zapoznanie z 

hierarchicznym systemem klasyfikacji systematycznej roślin, z 

uwzględnieniem gatunków wykorzystywanych w kosmetyce.  

Treści modułu kształcenia – zwarty 

opis ok. 100 słów. 

Podstawy mikroskopowania. Budowa i funkcja organelli w komórce. 

Metabolity i materiały zapasowe. Tkanki - budowa i funkcje. 

Organografia – budowa anatomiczna, morfologiczna i funkcje organów 

roślin naczyniowych (korzeni, łodyg, liści, kwiatów) ze szczególnym 

uwzględnieniem różnic między roślinami jedno – i dwuliściennymi. 

Sposoby rozmnażania roślin (płciowe, bezpłciowe i wegetatywne). 

Morfologia owoców i nasion, ich znaczenie użytkowe oraz sposoby 

rozsiewania. Wybrane zagadnienia z ekologii zapylania kwiatów oraz 

formy ekologiczne roślin. Przegląd systematyczny wybranych  rodzin 

botanicznych ze szczególnym uwzględnieniem roślin użytkowych.   

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

1. Jasnowska J., Jasnowski M., Radomski J., Friedrich S., Kowalski W.W.A. 

2008. Botanika. Wyd.  Brasika, Szczecin  

2. Szweykowska A., Szweykowski J., Botanika. 1995. PWN Warszawa. 
3. Polakowski B. (red.), Botanika. 1995. PWN, Warszawa. 

4. Rutkowski L., Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. 

PWN, Warszawa. 2008. 

Planowane formy/działania/metody 

dydaktyczne 

wykład multimedialny, ćwiczenia z wykorzystaniem mikroskopu, 

materiału roślinnego świeżego i zielnikowego 

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiągniętych 

efektów kształcenia 

W1,W2,W3 – ocena kolokwiów, ocena kart pracy, egzamin 

U1,U2,U3 – ocena kart pracy, ocena pracy na ćwiczeniach, ocena 

kolokwiów,  

K1  – ocena pracy na ćwiczeniach. 

Formy dokumentowania: dziennik prowadzącego, pisemne prace testowe; 

karty pracy, egzamin testowy 

 


