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ADVANCED PROTEOMIC TECHNIQUES

TREŚCI MERYTORYCZNE
TREŚCI WYKŁADÓW
Aminokwasy, peptydy i  białka. Techniki rozdziału i  detekcji  aminokwasów. Analiza składu i sekwencji  AA białek. Biosynteza białka, modyfikacje
potranslacyjne  oraz  kierowanie  białek.  Przygotowanie  materiału  biologicznego  do  badań  proteomicznych  (sposoby  izolowania,  oczyszczania  i
oznaczania  koncentracji  białka).  Techniki  rozdziału  i  metody  wizualizacji  białek.  Identyfikacja  białek  techniką  MS  (techniki  jonizacji,  typy
analizatorów,  rodzaje  detekcji).  Identyfikacja  białek  metodą  PMF.  Tandemowy  MS  (MS/MS)  -  sposoby  identyfikacji  białek  na  podstawie  widm
fragmentacyjnych.
CEL KSZTAŁCENIA
Poznanie technik i  metod biologii  molekularnej pozwalających na izolowanie, oczyszczanie oraz analizę proteomu z uwzględnieniem sposobów
rozdziału i identyfikacji białek.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW 
KSZTAŁCENIA 
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
W01 Opisuje  budowę i  właściwości  białek  oraz  wynikające  z  nich  możliwości  analizy  proteomu (W02).  W02 Zna  techniki  i  metody  izolowania,
oczyszczania  i  analizy  proteomu,  a  w  szczególności  sposoby  rozdziału  i  identyfikacji  białek  (W02).  W03  Zna  zasady  pracy  z  materiałem
biologicznym (W02).
Umiejętności
U01 Potrafi zaprojektować schemat analizy proteomicznej ze względu na rodzaj i pochodzenie materiału biologicznego (U02)
Kompetencje społeczne
K01  Ma  świadomość  potrzeby  systematycznego  zapoznawania  się  z  czasopismami  naukowymi  i  innymi  zasobami  informacji  z  zakresu
proteomiki, w celu pogłębiania i poszerzania wiedzy (K04).
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Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

ZAAWANSOWANE TECHNIKI PROTEOMICZNE
ECTS: 1 ADVANCED PROTEOMIC TECHNIQUES

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 

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

- Konsultacje 1,0 godz.

16,0 godz.
2. Samodzielna praca studenta:
- Przygotowanie do egzaminu 2,0 godz.

2,0 godz.

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta  OGÓŁEM: 18,0 godz.

liczba punktów ECTS = 18,00 godz.: 15,00 godz./ECTS = 1,20 ECTS 

w zaokrągleniu: 1 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 0,89 punktów ECTS (1,07 z 1,2),
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,11 punktów ECTS (0,13 z 1,2).


