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Kierunek studiów (ew. specjalność) dla, którego kurs nie jest skierowany
kurs ogólnouczelniany
Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)
dr inż. Katarzyna Grata, dr Małgorzata Nabrdalik
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
A. Formy zajęć (wybrać)
 ćwiczenia

B. Sposób realizacji (wybrać)
 zajęcia w sali dydaktycznej

Liczba punktów ECTS 2
Godziny kontaktowe
- udział w ćwiczeniach. : 15h
- konsultacje: 2h
Razem: 17h = 1p. ECTS

Praca własna studenta
- przygotowanie sprawozdań: 8h
- przygotowanie pracy zaliczeniowej: 15h
C. Liczba godzin przyporządkowana danej formie i sposobowi reali- Razem: 23h = 1p. ECTS
zacji zajęć, zgodnie z zatwierdzonym programem studiów
Suma godzin:17h + 23h = 40h= 2p. ECTS
15 Ćw
Ćw = 15h+15h+2h+8h=40h=2p. ECTS
Status przedmiotu
Język wykładowy
Język polski
 kurs ogólnouczelniany, do wyboru
Metody dydaktyczne
 ćwiczenia - prezentacja multimedialna, wykonywanie analiz według instrukcji, dyskusja

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne
A. Sposób zaliczenia
 zaliczenie z oceną (Ćw)
B. Formy zaliczenia
 Ćw - wykonanie sprawozdań i pracy zaliczeniowej

C. Podstawowe kryteria
Ćw: ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie:
- kompletność, poprawność merytoryczna wykonanych sprawozdań
z przeprowadzonych ćwiczeń,
- wykonanie pracy zaliczeniowej
- aktywność na zajęciach
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
Należy określić:
A. Wymagania formalne - Posiadanie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu mikrobiologii ogólnej
B. Wymagania wstępne - BRAK

Cele przedmiotu
- Zapoznanie z mikroorganizmami występującymi w środowisku.
- Wykształcenie umiejętności praktycznego zastosowania analizy mikrobiologicznej środowiska
Treści programowe
A. Problematyka ćwiczeń: Metody biologiczne, biochemiczne w badaniach mikrobiologicznych środowiska naturalnego.
Metody poboru i przygotowanie próbek do badań. Analiza mikrobiologiczna wybranych środowisk naturalnych: gleba,
wody powierzchniowe, ścieki, powietrze, rośliny. Wykrywanie mikroorganizmów wskaźnikowych oraz grup fizjologicznych drobnoustrojów. Charakterystyka drobnoustrojów wskaźnikowych i metody oceny stanu sanitarnego środowiska.
Grupy fizjologiczne mikroorganizmów występujące w środowisku – nitryfikatory, amonifikatory, denitryfikatory. Analiza
porównawcza środowisk naturalnych pod kątem ilościowym i jakościowym występowania. Obowiązujące normy zanieczyszczenia mikroorganizmami dla różnych środowisk naturalnych.

Wykaz literatury
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:
A.1. wykorzystywana podczas zajęć
 Libudzisz L., Kowal K., Żakowska Z.: Mikrobiologia techniczna. Mikroorganizmy w biotechnologii, ochronie środowiska i
produkcji żywności. Tom 2, PWN, Warszawa, 2007
 Ratledge C., Kristiansen B.: Podstawy biotechnologii, PWN, Warszawa, 2011
 Błaszczyk M.: Mikrobiologia środowisk, PWN, Warszawa, 2010
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta
 Chmiel A.: Biotechnologia. Podstawy mikrobiologiczne i biochemiczne. PWN, Warszawa, 1998
 Nicklin J., Graeme – Cook K., Killington R.: Krótkie wykłady – mikrobiologia, PWN, Warszawa, 2004
 Błaszczyk M.: Mikroorganizmy w ochronie środowiska, PWN, Warszawa, 2007

Efekty kształcenia

B. Literatura uzupełniająca
 Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z.: Mikrobiologia techniczna, Mikroorganizmy i środowiska ich występowania . Tom
1, PWN, Warszawa, 2008
Wiedza
W1 Ma wiedzę oraz potrafi przedstawić znaczenie i funkcjonowanie drobnoustrojów w różnych środowiskach
naturalnych, opisuje metody ich wykorzystania w ochronie środowiska
W2 Zna różnorodne metody służące do izolacji i identyfikacji mikroorganizmów występujących w środowisku
Umiejętności
U1 Potrafi przeprowadzić analizę mikrobiologiczną środowiska i sformułować odpowiednie wnioski z wykorzystaniem literatury naukowej
U2 Posiada umiejętność wyizolowania i zdiagnozowania mikroorganizmów występujących w środowisku
U3 Potrafi zastosować normy i rozporządzenia obowiązujące w analizie i ocenie jakości mikrobiologicznej
środowiska
Kompetencje społeczne (postawy)
K1 Potrafi współdziałać w grupie i przyjmuje w niej różne role
K2 Wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń wynikających ze stosowanych technik badawczych

Kontakt
dr inż. Katarzyna Grata, kgrata@uni.opole.pl, 774016056
dr Małgorzata Nabrdalik, mnabrdalik@uni.opole.pl tel. 77 401 60 56

