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CYKL: 2014/2015

APPLIED MYCOLOGY

TREŚCI MERYTORYCZNE
TREŚCI WYKŁADÓW
Podstawy fizjologii  grzybów (aktywność enzymatyczna).  Grzyby jako reducenci.  Grzyby aktywne w procesach fermentacyjnych i  przy produkcji
związków  organicznych.  Wykorzystanie  grzybów  przemyśle  farmaceutycznym  i  medycynie:  antybiotyki,  alkaloidy  sporyszowe.  Naturalne
rezerwuary grzybów potencjalnie chorobotwórczych. Mikotoksyny i ich właściwości (mikotoksykozy, mikoalergozy i intoksykacje). Wykorzystanie
grzybów w  ocenie  czystości  powietrza,  wód  i  w  procesach  samooczyszczania.  Zastosowanie  grzybów w  biologicznej  ochronie  roślin.  Wartość
odżywcza i smakowa grzybów - uprawa grzybów jadalnych. Grzyby jako obiekty doświadczalne.
CEL KSZTAŁCENIA
Określenie miejsca oraz znaczenia grzybów w naukach stosowanych i różnych gałęziach przemysłu.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW 
KSZTAŁCENIA 
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
W1 -  Doktorant  uzasadnia  w  sposób  naukowy  interdyscyplinarny  charakter  mykologii  (W01)  W2  -  Wymienia  grzyby  o  największym znaczeniu
praktycznym (W01 W02).
Umiejętności
U1  -  Doktorant  porządkuje  wiedzę  mikologiczną  przez  pryzmat  zastosowania  grzybów  (U01)  U2  -  Analizuje  powiązanie  mykologii  z  innymi
naukami (U01 U03).
Kompetencje społeczne
K1  -  Doktorant  posiada  umiejętność  pracy  w  zespole  (K03).  K2  -  Rozumie  potrzebę  propagowanie  wiedzy  mikologicznej  w  różnych  grupach
społecznych i zawodowych (K04).
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Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

MYKOLOGIA STOSOWANA
ECTS: 1 APPLIED MYCOLOGY

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
- udział w wykładach 15,0 godz.

15,0 godz.
2. Samodzielna praca studenta:
- przygotowanie do egzaminu 15,0 godz.

15,0 godz.

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta  OGÓŁEM: 30,0 godz.

liczba punktów ECTS = 30,00 godz.: 25,00 godz./ECTS = 1,20 ECTS 

w zaokrągleniu: 1 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 0,50 punktów ECTS (0,60 z 1,2),
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,50 punktów ECTS (0,60 z 1,2).


