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Uzyskanie przez studenta wiedzy z biochemii 

statycznej i dynamicznej w odniesieniu do 

funkcjonowania tkanek i narządów. Zapoznanie z 

charakterystyką biochemiczną podstawowych 

pierwiastków biogennych oraz budową i rolą 

biologiczną biomolekuł w tym m.in. witamin, 

kwasów nukleinowych, enzymów, energetyką 

komórki, wybranymi procesami anabolicznymi i 

katabolicznymi z uwzględnieniem ich lokalizacji w 

strukturach subkomórkowych. Wyjaśnienie 

biochemicznych aspektów adaptacji organizmu do 

środowiska oraz z gospodarką wodno-elektrolitową i 

procesami utlenianiem biologicznym. Zaznajomienie 

z procesami biochemicznymi, zachodzącymi w 

obrębie tkanki skórnej i tkanek towarzyszących, 

koniecznymi dla zrozumienia efektywnej pielęgnacji 

skóry. Zdobywanie umiejętności prawidłowej 

interpretacji wyników badań. Wykorzystanie 

zdobytych wiadomości w zrozumieniu 

biochemicznych mechanizmów i wskaźników 

funkcjonowania organizmu. Wykorzystanie 

zdobytych wiadomości w ogólnym zrozumieniu 

schorzeń występujących w obrębie tkanki skórnej. 

Umiejętność odpowiedzi na podane zagadnienia 

egzaminacyjne. 

Wymagania wstępne i dodatkowe  Znajomość podstawkowych zagadnień związanych z 

budową i funkcją komórki oraz znajomość 

podstawowych pojęć z zakresu biologii komórki 

oraz chemii związków organicznych. 

Treści programowe modułu  Opis i interpretacja biochemicznych mechanizmów 



 funkcjonowania organizmu. Ogólne podstawy 

metabolizmu komórkowego, w tym dynamika 

przemian białek węglowodanów, tłuszczy i ich 

wykorzystanie energetyczne. Rola szlaków 

metabolicznych składników mineralnych oraz 

witamin w organizmie i ich powiązanie z 

przemianami biomolekuł. Rola gospodarki wodno-

elektrolitowej w utrzymaniu homeostazy organizmu. 

Procesy biochemiczne zachodzące w obrębie tkanki 

skórnej i tkanek towarzyszących. Umiejętność 

wykorzystania podstawowych wskaźników 

biochemicznych w ocenie funkcjonowania 

organizmu. Zdobywanie umiejętności prawidłowej 

interpretacji wyników badań. 
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Planowane formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykład- forma tradycyjna z wykorzystaniem sprzętu 

audiowizualnego 

ćwiczenia, prace kontrolne, wykonanie sprawozdań 

w formie pisemnej z wykonanych ćwiczeń lab.;  

dyskusja dotycząca uzyskanych wyników oraz 

poprawności przeprowadzonej analizy, konsultacje 

 


