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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności, kompetencji personalnych i
społecznych:
1

Wiedza:
Doktorant posiada wiedzę z biologii, chemii, biotechnologii, toksykologii oraz biochemii, którą
uzyskał na pierwszym i drugim stopniu studiów na kierunkach: farmacja, biotechnologia,
technologia chemiczna, chemia lub innych kierunkach pokrewnych.

2

Umiejętności:
Doktorant potrafi samodzielnie opracowywać i weryfikować hipotezy badawcze,
przygotowywać własny warsztat naukowy, potrafi właściwie interpretować wiadomości i
formułować wnioski na podstawie przeglądu literatury, potrafi także prezentować i
upowszechniać wyniki badań (postery, komunikaty ustne czy publikacje).

3

Kompetencje personalne i społeczne:
Doktorant rozumie potrzebę pogłębiania, aktualizowania i popularyzowania wiedzy,
dotyczącej osiągnięć nauki w zakresie biotechnologii. Posiada zdolność do pracy w zespole,
potrafi nawiązywać kontakty i jest otwarty na współpracę z innymi ośrodkami/osobami.

Cel przedmiotu:

Celem seminariów jest zapoznanie Studentów z dodatnimi i ujemnymi skutkami jakie mogą wystąpić
po zastosowaniu nanosurowców u organizmów żywych oraz ich negatywnego wpływu na środowisko.
Efekty kształcenia
Proszę wpisać właściwe: obligatoryjny, do wyboru
Proszę wpisać właściwe: stacjonarne, niestacjonarne
3 Proszę wpisać właściwe: egzamin, zaliczenie
1
2

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie NanoBioTech realizowane przez Politechnikę Poznańską,
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Wiedza:
UD-W01

1.

Ma zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk ścisłych: biochemii,
biofizyki, toksykologii środowiskowej czy botaniki, patofizjologii.

UD-W01

2.

Zna aktualny stan wiedzy w głównych obszarach biotechnologii w SD-W02
środowisku. Zna terminologię nauk przyrodniczych,
toksykologicznych ma wiedzę na temat najnowszych badań i
odkryć w zakresie nanotechnologii w środowisku naturalnym.

UD-W01

3.

Ma wiedzę dotyczącą czynników wpływających na toksyczność
nanosurowców, zna ich działania uboczne na organizmy żywe.

SD-W01

SD-W01

Umiejętności:
UD-U01

1. Doktorant potrafi wskazać obszary toksyczności nanosurowców,
zna ich działania uboczne na organizmy żywe oraz środowisko.

SD-U01

UD-U01

2. Doktorant zna jakimi drogami nonosurowce mogą przekształcać
odpady w substancje przyjazne dla człowieka i środowiska.

SD-U01

UD-U01

3. Doktorant zna wymogi dotyczące pracy z nanosurowcami, które
mogą być toksyczne.

SD-U01

UD-U07

4. Zna i rozumie zasady funkcjonowania specjalistycznego sprzętu i
SD-U01
aparatury stosowanych w badaniach z zakresu biotechnologii.

Kompetencje personalne i społeczne:
UD-K01
UD-K02

1. Doktorant ma świadomość znaczenia własnej pracy w zespole.
2. Doktorant rozumie potrzebę stałego aktualizowania wiedzy z zakresu
biotechnologii medycznej i środowiskowej i jej praktycznych zastosowań.

SD-K01
SD-K02
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2010.
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TREŚCI PROGRAMOWE

Lp.

Problematyka ogólna

Zagadnienia szczegółowe

Liczba
godz.

1

Zagadnienia związane z profilem
toksyczności nanosurowców w życiu
codziennym (obszar – medycyna,
środowisko, przemysł spożywczy,
kosmetyczny)







Nanotechnologia a środowisko
Nanotechnologia a kosmetytki
Nanotechnologia a medycyna
Nanotechnologia a produkty spożywcze
Nanotechnologia wróg czy przyjaciel?

10

Sposoby sprawdzenia efektów kształcenia
Zaliczenie pisemne (ocena podsumowująca): dst – 50.1%-70.0%, db – 70.1%-90.0%, bdb – od
90.1%
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA
FORMA AKTYWNOŚCI

ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA
ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe z nauczycielem (wykłady)

10

Indywidualne konsultacje dla przedmiotu

5

Przygotowanie do egzaminu

5

SUMA

20

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
PRZEDMIOTU

1

