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CHROMOSOMICS

TREŚCI MERYTORYCZNE
TREŚCI WYKŁADÓW
Chromosomika  –  nauka  o  chromosomach.  Rozwój  i  osiągnięcia  badań  chromosomowych.  Stan  wiedzy  o  strukturze  i  funkcjach  jądra  oraz
cytoplazmy. Biologia chromosomów; na poziomie molekularnym, komórkowym i osobniczym. Podziały komórek i mechanizmy towarzyszące. Jak
komórka  może  redukować  liczbę  chromosomów? Jak  utrzymywana  jest  identyczności  chromosomów podczas  interfazy?  Zagadki  chromatyny.
Struktura  chromosomów.  Unikatowe  regiony  chromosomów  eukariotycznych;  centromer,  telomery,  organizator  jąderka.  Chromosomy  i  funkcje
cytoszkieletu.  Molekularne  mechanizmy  ewolucji  chromosomów.  Hybrydyzacja  i  poliploidyzacja  udział  w  procesie  ewolucyji.  Duplikacje,  jako
źródło zmienności genetycznej. Chromosomowa ewolucja wybranych grup organizmów.
CEL KSZTAŁCENIA
poznanie osiągnięć w zakresie badań chromosomowych oraz stanu wiedzy o strukturze i funkcjach jądra oraz biologii chromosomów; na poziomie
molekularnym,  komórkowym  i  osobniczym,  podziałów  komórek  i  mechanizmów  towarzyszących.  Zdobycie  wiedzy  na  temat  struktury
chromosomów i ich unikatowych regionów oraz mechanizmów ewolucji chromosomów.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW 
KSZTAŁCENIA 
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
W1  -  poznanie  osiągnięć  w  zakresie  badań  chromosomowych  oraz  stanu  wiedzy  o  strukturze  i  funkcjach  jądra  oraz  cytoplazmy  (W01);  W2  -
poznanie  biologii  chromosomów;  na  poziomie  molekularnym,  komórkowym  i  osobniczym,  podziałów  komórek  i  mechanizmów  towarzyszących
(W02); W3 - Zdobycie wiedzy na temat struktury chromosomów i ich unikatowych regionów oraz mechanizmów ewolucji chromosomów (W02).
Umiejętności
U1 - potrafi wskazać osiągnięcia w zakresie badań chromosomowych i opisać biologię chromosomów; na poziomie molekularnym, komórkowym i
osobniczym (U01); U2 - potrafi opisać strukturę chromosomów i wskazać jej unikatowe regiony oraz mechanizmy ewolucji chromosomów (U03).
Kompetencje społeczne
K1 - współpracuje w grupie (K03); K02 - doskonali swoją wiedzę bo wie, że wiedza w zakresie biologii zmienia się w miarę prowadzonych badań
naukowych (K04).

LITERATURA PODSTAWOWA
1) Wielu autorów, "Artykuły naukowe związane z biologią chromosomów", wyd. różne.
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Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

CHROMOSOMIKA
ECTS: 2 CHROMOSOMICS

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
- konsultacje 5,0 godz.

- wykłady 15,0 godz.

20,0 godz.
2. Samodzielna praca studenta:
- przygotowanie do zaliczenia 24,0 godz.

24,0 godz.

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta  OGÓŁEM: 44,0 godz.

liczba punktów ECTS = 44,00 godz.: 25,00 godz./ECTS = 1,76 ECTS 

w zaokrągleniu: 2 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 0,91 punktów ECTS (0,80 z 1,76),
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1,09 punktów ECTS (0,96 z 1,76).


