Nazwa przedmiotu

Kod ECTS
KZ-06-06-000019

Mniej znane oblicza grzybów

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot
Wydział Przyrodniczo-Techniczny/ Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej
Kierunek studiów (ew. specjalność) dla, którego kurs nie jest skierowany
kurs ogólnouczelniany
Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)
Dr hab. Ewa Moliszewska
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
A. Formy zajęć
 warsztaty
B. Sposób realizacji
 zajęcia w sali dydaktycznej
 zajęcia poza pomieszczeniami dydaktycznymi UO – prowadzone
na terenie parku miejskiego - wyspa Bolko w Opolu –
fakultatywnie w zależności od możliwości organizacyjnych
C. Liczba godzin
15 h

Liczba punktów ECTS 2
 udział w zajęciach: 15 h
 przygotowanie do zajęć: 20 h
 udział w konsultacjach z nauczycielem: 3 h
 samodzielne przygotowanie do zaliczenia
końcowego i obecność na zaliczeniu: 12 h
Razem: 50h

Status przedmiotu
 do wyboru

Język wykładowy
Język polski

Metody dydaktyczne
 dyskusja, dyskusja z prezentacją
 pokaz, obserwacje mikroskopowe

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia
 zaliczenie z oceną
B. Formy zaliczenia
 zaliczenie na podstawie sprawozdania z zajęć

C. Podstawowe kryteria
Ocena końcowa zostanie ustalona na podstawie poprawności wg
uzyskanej liczby punktów:
na ocenę dostateczną: uzyskanie przez studenta powyżej 50% punktów
na ocenę dobrą: uzyskanie przez studenta powyżej 70% punktów
na ocenę bardzo dobrą: uzyskanie przez studenta powyżej 90% punktów
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne: brak
B. Wymagania wstępne: brak
Cele przedmiotu
zapoznanie studentów ze stanowiskiem grzybów wśród organizmów żywych
zapoznanie z bioróżnorodnością wśród grzybów
zapoznanie z rolą grzybów w ekosystemach
zapoznanie ze znaczeniem grzybów dla człowieka

Treści programowe
A. Problematyka zajęć
Pozycja grzybów wśród organizmów. Warunki rozwoju i rozprzestrzeniania się grzybów. Morfologia i biologia grzybów oraz
organizmów grzybopodobnych. Ekologia grzybów i ich rola w ekosystemie. Znaczenie gospodarcze grzybów - choroby roślin,
psucie się produktów, choroby zwierząt i ludzi, korozja biologiczna, znaczenie grzybów w produkcji substancji specyficznych i
żywności. Grzyby jadalne, trujące. Obserwacje mikroskopowe – różnorodność morfologiczna grzybów.
Wykaz literatury
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:
A.1.wykorzystywana podczas zajęć
1. Szweykowscy A. i J., Botanika, PWN, Warszawa, rok wydania dowolny.
2. Podbielkowski Z., Rejment-Grochowska I., Skirgiełło A., 1979, Rośliny zarodnikowe (wyd. 2), PWN, Warszawa.
3. Kirk B., The Fifth Kingom, Mycologue Publications, http://www.mycolog.com.
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3.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta
J.w.
Atlasy grzybów – dowolne pozycje
https://www.boundless.com/biology/fungi/ lub podobne strony

Efekty kształcenia

B. Literatura uzupełniająca
1. Atlasy grzybów – dowolne pozycje
Wiedza
Student:
W1. orientuje się w zakresie bioróżnorodności grzybów
W2. posiada wiedzę o roli grzybów w środowisku
W3. zna znaczenie grzybów w gospodarce człowieka
Umiejętności
Student:
U1. umie wyjaśnić znaczenie grzybów w środowisku oraz różnych aspektach życia człowieka
Kompetencje społeczne (postawy)
Student:
K1. potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K2. potrafi ocenić zagrożenia i korzyści płynące z wykorzystywania grzybów

Kontakt
Dr hab. Ewa Moliszewska: ewamoli@uni.opole.pl, tel. 77 4016059

