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Cel modułu Celem modułu jest zapoznanie studentów z 

mechanizmami dziedziczenia genów, budową i 

funkcjonowaniem kwasów nukleinowych i białek oraz 

przebiegiem takich procesów jak replikacja, transkrypcja i 

translacja. Studenci poznają organizację, strukturę i 

funkcjonowanie genomów prokariotycznych, 

eukariotycznych oraz pozachromosomalnego DNA oraz 

sposoby wprowadzania modyfikacji genetycznych. Celem 

jest także zapoznanie z technikami analitycznymi 

wykorzystywanymi w genetyce molekularnej oraz nabycie 

umiejętności praktycznego ich wykorzystania do celów 

badawczych i diagnostycznych w kontekście 

biobezpieczeństwa. 

Treści modułu kształcenia:  Wykład: Poznanie podstawowych prawa genetyki ogólnej, 

budowy i funkcjonowania kwasów nukleinowych i białek 

oraz mechanizmów dziedziczenia genów. Poznanie 

organizacji, struktury i funkcjonowania genomów 

prokariotycznych, eukariotycznych i pozachromosomalnego 

DNA oraz przebiegu takich procesów jak replikacja, 

transkrypcja i translacja. Omówienie zagadnień 

mutagenezy, sposobów wprowadzania modyfikacji 

genetycznych oraz powstawania organizmów 

modyfikowanych genetycznie. 

Ćwiczenia: Poznanie podstawowe praw dotyczących 

dziedziczenia genów, w tym I i II prawo Mendla, a także 

współdziałania genów w wykształcaniu cech. Poznanie 

metody pobierania i przechowywania materiału 

biologicznego przeznaczonego do analiz molekularnych, 

metod izolacji oraz oceny ilościowej i jakościowej kwasów 

nukleinowych. Amplifikacja DNA z wykorzystaniem 

metody PCR do identyfikacji zagrożeń pochodzenia 

biologicznego. 
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Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

1) wykład – 15 godz. 

2) 4 ćwiczenia laboratoryjne w postaci samodzielnie 

wykonywanych eksperymentów – 4 x 5 godz. = 20 godz. 

3) rozwiązywanie zadań genetycznych – 8 godz.  

4) interpretacja wyników doświadczeń i dyskusja – 2 

godz. 
 


