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Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
A. Formy zajęć
 wykład

B. Sposób realizacji
 zajęcia w sali dydaktycznej



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

C. Liczba godzin
15 h

Status przedmiotu
 Do wyboru

Język wykładowy
polski

Metody dydaktyczne
 prezentacja, dyskusja

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia
 zaliczenie z oceną

B. Formy zaliczenia
 ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie:
oceny z kolokwium końcowego oraz aktywności na zajęciach

C. Podstawowe kryteria
Ocena końcowa zostanie ustalona na podstawie uzyskanej liczby punktów wg zasady:
na ocenę dostateczną: uzyskanie przez studenta powyżej 60% punktów
na ocenę dobrą: uzyskanie przez studenta powyżej 75% 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
Zaznajomienie z podstawowymi informacjami z zakresu: biologii roślin, roślinnych kultur in vitro; kierunków wykorzystania roślinnych kultur in vitro w biotechnologii; genetycznego modyfikowania roślin, znaczenia biotechnologii roślin;

Treści programowe
Wprowadzenie do zagadnień: Podstawowe informacje z zakresu biologii roślin oraz roślinnych kultur in vitro. Kierunki wykorzystania roślinnych kultur in vitro w biotechnologii roślin. Rośliny o nowych cechach i transgeniczne. Transgeneza roślin metodami wektorowymi i bezwektorowymi.

Efekty kształcenia

Wykaz literatury
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1. wykorzystywana podczas zajęć:
1. Malepszy S. (red.). Biotechnologia roślin. Wydawnictwo Naukowe PWN, Wydanie II. zmienione, Warszawa 2009
2. Christou P., Klee H. (eds), Handbook of plant biotechnology, John Wiley and Sons, Ltd, 2005.
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta:
1. Malepszy S. (red.). Biotechnologia roślin. Wydawnictwo Naukowe PWN, Wydanie II. zmienione, Warszawa 2009
2. Skucińska B. Przewodnik do ćwiczeń z roślinnych kultur in vitro. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,
Wydanie I., Kraków 2008
3. Michalczyk D. (red.). Wykłady i ćwiczenia z roślinnych kultur in vitro, http://www.wbp.olsztyn.pl/~krist/skrypt/start.php
B. Literatura uzupełniająca
1. Christou P., Klee H. (eds), Handbook of plant biotechnology, John Wiley and Sons, Ltd, 2005.
Wiedza
Student:
W1. Zna metody i cele prowadzenia kultur roślinnych
W2. Zna sposoby transformacji roślin
W3. Zna zastosowania praktyczne biotechnologii roślin
Umiejętności
Student:
U1. Potrafi wskazać i krytycznie ocenić praktyczne zastosowania biotechnologii roślin
U2. Umie przygotować wystąpienie na podstawie materiałów źródłowych
Kompetencje społeczne (postawy)
Student:
K1. Zna korzyści i zagrożenia wynikające z genetycznej modyfikacji roślin
K2. Współpracuje w grupie
K3. Rozumie potrzebę systematycznego kształcenia
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