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ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE 

 

 
 

Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych 
 

Nazwa studiów: STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI KWALIFIKUJĄCE DO 
NAUCZANIA PRZEDMIOTU „BIOLOGIA” 
Typ studiów: kwalifikacyjne 

Forma studiów:  

Ogólne efekty kształcenia dla studiów podyplomowych 

Absolwent posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły w zakresie przedmiotu 
biologia, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do 
potrzeb i możliwości uczniów;  wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego 
warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, 
organizowania i przetwarzania informacji i materiałów;  umiejętnie komunikuje się przy użyciu 
różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak           
i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz 
specjalistami wspierającymi ten proces; charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, 
otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności; 
jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela. 

 

WIEDZA 

Rozpoznaje podstawowe struktury, zjawiska i procesy przyrodnicze w świecie ożywionym, 

na każdym ze szczebli jego organizacji. Opisuje budowę i właściwości podstawowych typów 

makrocząsteczek biologicznych i ich elementów składowych. Analizuje podstawowe szlaki 

metaboliczne oraz wykazuje współzależności metabolizmu i przemian energetycznych                    

u różnych organizmów. Opisuje organizację tkanek i organów oraz zależności funkcjonalne 

między nimi. Wyjaśnia elementarne zasady klasyfikacji i nomenklatury organizmów oraz 

wymienia główne grupy systematyczne. Rozróżnia i charakteryzuje  wybrane typy siedlisk 

przyrodniczych i opisuje  przyczyny zmienności organizmów. Wyjaśnia podstawowe reguły          

i opisuje mechanizmy funkcjonowania życia na poziomie organizmu, populacji, biocenozy         

i ekosystemu. Dyskutuje uwarunkowania środowiskowe w aspekcie idei zrównoważonego 

rozwoju. Objaśnia podstawowe techniki inżynierii genetycznej i biotechnologii oraz analizuje 

ich uwarunkowania bioetyczne. Rozpoznaje i dyskutuje konsekwencje oddziaływania 

człowieka na środowisko przyrodnicze i rozumie ich obwarowania etyczne. 
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UMIEJĘTNOŚCI 

Przeprowadza obserwacje oraz wykonuje, w terenie lub laboratorium, wykonuje proste 

pomiary fizyczne, biologiczne i chemiczne, potrafi interpretować ich wyniki oraz zastosować 

je w projektowaniu i przeprowadzaniu procesu dydaktycznego. Obsługuje podstawowy 

sprzęt niezbędny w badaniach laboratoryjnych i terenowych. Wyszukuje informacje z 

literatury naukowej i elektronicznych baz danych zalecanych dla nauk przyrodniczych w 

języku ojczystym i potrafi integrować zdobyte wiadomości. Orientuje się we współczesnych 

nurtach badawczych w naukach przyrodniczych i wypowiada się na tematy dotyczące 

wybranych zagadnień z tej dziedziny posługując się językiem naukowym typowym dla nauk 

biologicznych. Dostrzega związki i zależności między biologią a innymi obszarami nauk 

biologicznych i przyrodniczych. 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Wykazuje szerokie zainteresowania naukami biologicznymi i przyrodniczymi. Rozumie 

potrzebę ciągłego dokształcania się i systematycznego doskonalenia swoich umiejętności. 

Dostrzega problemy społeczne i środowiskowe i właściwe na nie reaguje. Potrafi formułować 

opinie na temat podstawowych zagadnień przyrodniczych i popularyzować wiedzę z tej 

dziedziny nauki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 
 
 

Lp. 

 
 
 

Nazwa 
Przedmiotu 

 
Liczba godzin 

 
 
 

Forma 
zaliczenia 

 
 
Ogółem 

 
 
Wykłady 

Ćwiczenia 
Konwersatoria 
Warsztaty 
Zajęcia 
terenowe 

 
1 
 

Struktura a funkcje 
organizmów żywych 

 
30 

 
10 

 
20 

Egzamin 
Test wyboru 

 
 

Nazwa przedmiotu/modułu 
kształcenia*) 

Struktura a funkcje organizmów żywych 

Język przedmiotu/modułu 
kształcenia*) 

polski 

Efekty kształcenia dla 
przedmiotu/modułu 
kształcenia*) 
(wiedza, umiejętności, 
kompetencje społeczne) 

Uczestnik: 
Opisuje organizację tkanek i organów oraz zależności 
funkcjonalne między nimi.  Wyjaśnia podstawowe reguły            
i opisuje mechanizmy funkcjonowania życia na poziomie 
organizmu. Przeprowadza obserwacje oraz wykonuje,            
w terenie lub laboratorium, pod kierunkiem opiekuna proste 
pomiary fizyczne, biologiczne i chemiczne oraz potrafi 
interpretować ich wyniki. Obsługuje podstawowy sprzęt 
niezbędny w badaniach laboratoryjnych. Dostrzega związki 
i zależności między biologią a innymi obszarami nauk 
biologicznych i przyrodniczych. Potrafi formułować opinie 
na temat podstawowych zagadnień przyrodniczych                    
i popularyzować wiedzę z tej dziedziny nauki.  Krytycznie 
podchodzi do informacji upowszechnianych w mediach, 
szczególnie z zakresu nauk przyrodniczych.  

Semestr, w którym 
przedmiot/moduł*) jest 
realizowany 

I semestr 

Forma realizacji zajęć 

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji komputerowej, 
przeźroczy i foliogramów; 
Ćwiczenia: obserwacje mikroskopowe preparatów 
histologicznych, elektronogramów, mikrofotografii                     
i przeźroczy. 

Wymagania wstępne                      
i dodatkowe 

Ukończone studia wyższe i uprawnienia pedagogiczne 

Rodzaj i liczba godzin zajęć 
dydaktycznych wymagających 
bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego            
i studentów 

Wypełnić w przypadku zajęć prowadzonych również               

w formie e-learning. 

Liczba punktów ECTS 
przypisana 
przedmiotowi/modułowi*) 

4 

Stosowane metody 
dydaktyczne 

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji komputerowej, 
przeźroczy i foliogramów; 
Ćwiczenia: obserwacje mikroskopowe preparatów 
histologicznych, elektronogramów, mikrofotografii                          
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i przeźroczy. 

Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia uzyskanych przez 
słuchaczy 

Sprawdziany pisemne na ćwiczeniach, prawidłowo 
wykonane i opisane schematy  obserwowanych tkanek 

Forma i warunki zaliczenia 
przedmiotu/modułu*), w tym 
zasady dopuszczenia do 
egzaminu, zaliczenia 

Egzamin test wyboru. 

Treści programowe 
przedmiotu/modułu 
kształcenia*) 

Komórkowa budowa organizmów. Wewnętrzna organizacja 
i funkcjonowanie komórek roślinnych i zwierzęcych, 
zdolność do wykonywania ruchu, oddychania, odżywiania, 
wydalania, wzrostu, rozmnażania. Organizm 
jednokomórkowy i wielokomórkowy: oddziaływania między 
komórkami w organizmie wielokomórkowym.. Tkanki 
roślinne:- klasyfikacja, pochodzenie i struktura. Struktura          
i rozwój organów wegetatywnych; anatomia mikroskopowa 
wybranych narządów. Tkanka nabłonkowa; powiązanie 
budowy z funkcją. Tkanka łączna i krew. Budowa                    
i czynności tkanek mięśniowych; fizjologia skurczu. Tkanka 
nerwowa; budowa i rodzaje neuronów, powstanie i rodzaje 
włókien nerwowych, synapsy; tkanka glejowa. Anatomia 
mikroskopowa wybranych narządów kręgowców. Techniki 
histologiczne. Interpretacja obrazów mikroskopowych,            
w tym elektronogramów i zdjęć z mikroskopu 
skaningowego.  

Wykaz literatury obowiązkowej 
i uzupełniającej 

Gorczyński T. 1979. Ćwiczenia z botaniki. Państwowo 
Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.  
Halicz B. 1986. Podstawy botaniki. Państwowo 
Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.  
Kilarski W. 2003. Strukturalne podstawy biologii komórki. 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 
Kuryszko J.,  Zarzycki J. 2000. Histologia Zwierząt. 
Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa. 
Solomon E. P., Berg L. R., Martin D. W., Villee C. A. 1998. 
Biologia. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa. 
Szweykowska A., Szweykowski J. 2003. Botanika, t. 1. 
Morfologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 
 

 

 

Lp. 
Nazwa 

Przedmiotu 

 
Liczba godzin 

Forma 
zaliczenia 

 
 
Ogółem 

 
 
Wykłady 

Ćwiczenia 
Konwersatoria 
Warsztaty 
Zajęcia 
terenowe 

 
2 
 

Podstawy procesów 
życiowych roślin 

20 5 15 
Egzamin 

(test wyboru) 
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Nazwa przedmiotu/modułu 
kształcenia*) 

Podstawy procesów życiowych roślin 

Język przedmiotu/modułu 
kształcenia*) 

polski 

Efekty kształcenia dla 
przedmiotu/modułu 
kształcenia*) 
(wiedza, umiejętności, 
kompetencje społeczne) 

Analizuje podstawowe szlaki metaboliczne oraz wykazuje 
współzależności metabolizmu i przemian energetycznych    
u różnych organizmów. Charakteryzuje różnorodność flory 
oraz wykazuje znajomość czynników ją kształtujących. 
Rozróżnia i charakteryzuje wybrane typy siedlisk 
przyrodniczych i opisuje przyczyny zmienności 
organizmów. Wyjaśnia podstawowe reguły i opisuje 
mechanizmy funkcjonowania życia na poziomie organizmu, 
populacji, biocenozy i ekosystemu. Tłumaczy podstawowe 
prawidłowości warunkujące występowania organizmów          
w różnych typach środowisk. Obsługuje podstawowy sprzęt 
niezbędny w badaniach laboratoryjnych i terenowych. Jest 
odpowiedzialny za powierzany sprzęt i własną pracę oraz 
szanuje pracę innych. 

Semestr, w którym 
przedmiot/moduł*) jest 
realizowany 

I semestr 

Forma realizacji zajęć 
Wykłady, warsztaty, ćwiczenia. 

Wymagania wstępne                     
i dodatkowe 

Ukończone studia wyższe i uprawnienia pedagogiczne 

Rodzaj i liczba godzin zajęć 
dydaktycznych wymagających 
bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego            
i studentów 

Wypełnić w przypadku zajęć prowadzonych również                

w formie e-learning. 

Liczba punktów ECTS 
przypisana 
przedmiotowi/modułowi*) 

3 

Stosowane metody 
dydaktyczne 

Wykład, heureza, pokaz, obserwacja. 

Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia uzyskanych przez 
słuchaczy 

Bieżąca ocena pracy uczestników zajęć, testy 
zaliczeniowe, ocena materiałów wytworzonych w czasie 
zajęć 

Forma i warunki zaliczenia 
przedmiotu/modułu*), w tym 
zasady dopuszczenia do 
egzaminu, zaliczenia 

Test końcowy (test wyboru) 
 

Treści programowe 
przedmiotu/modułu 
kształcenia*) 

Zróżnicowanie funkcjonowania organizmów roślinnych           
w zależności od warunków środowiska. Morfologiczne 
przystosowania organizmów do warunków życia w różnych 
środowiskach - morza, wody śródlądowe, gleba, powietrze. 
Rośliny środowisk wodnych. Różnorodność przystosowań 
roślin do życia w środowisku lądowym. Główne formacje 
roślinne na lądzie i ich struktura. Sposoby rozmnażania się 
i rozprzestrzeniania roślin w warunkach wodnych                       
i lądowych (rozmnażanie bezpłciowe, rozmnażanie płciowe, 
zarodniki i nasiona - sposoby ich rozprzestrzeniania). 
Fizjologia roślin. Współczesne teorie, hipotezy i poglądy na 
procesy zachodzące u roślin: oddychanie, fotosynteza, 
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rozmnażanie i rozwój, transport, wrażliwość, homeostaza. 
Ewolucyjne podstawy bogactwa form życia na 
Ziemi. Naturalne czynniki kształtujące różnorodność                  
i rozmieszczenie organizmów na Ziemi. 

Wykaz literatury obowiązkowej 
i uzupełniającej 

Villee Martin. Biologia. Multico, 2009. 
Kopcewicz Jan i Lewak Stanisław. Fizjologia roślin. PWN, 
Warszawa, 2002. 
Piskornik Zdzisław. Fizjologia roślin dla wydziałów 
ogrodniczych. Część I i II. Wyd. AR, Kraków, 1994 

 

 

 
 
 

Lp. 

 
 
 

Nazwa 
Przedmiotu 

 
Liczba godzin 

 
 

 
Forma 

zaliczenia 

 
 
Ogółem 

 
 
Wykłady 

 
Ćwiczenia 
Konwersatoria 
 

 
3 
 

Wybrane zagadnienia  
z mikrobiologii 

 
25 

 
8 

 
17 

Egzamin 
Test 

 
 

Nazwa przedmiotu/modułu 
kształcenia*) 

Wybrane zagadnienia z mikrobiologii 

Język przedmiotu/modułu 
kształcenia*) 

polski 

Efekty kształcenia dla 
przedmiotu/modułu 
kształcenia*) 
(wiedza, umiejętności, 
kompetencje społeczne) 

Rozpoznaje podstawowe struktury, zjawiska i procesy 
przyrodnicze w świecie ożywionym, na każdym ze szczebli 
jego organizacji. Opisuje i wyjaśnia różnice w budowie               
i funkcji komórek prokariotycznych i eukariotycznych. 
Wyjaśnia elementarne zasady klasyfikacji i nomenklatury 
organizmów oraz wymienia główne grupy systematyczne. 
Dyskutuje uwarunkowania społeczno-gospodarcze 
funkcjonowania nauk biologicznych. Obsługuje 
podstawowy sprzęt niezbędny w badaniach laboratoryjnych 
i terenowych. Orientuje się we współczesnych nurtach 
badawczych w naukach przyrodniczych i wypowiada się na 
tematy dotyczące wybranych zagadnień z tej dziedziny 
posługując się językiem naukowym typowym dla nauk 
biologicznych. Łączy wiedzę teoretyczną z praktycznymi 
umiejętnościami. Dostrzega problemy społeczne                       
i środowiskowe i właściwe na nie reaguje. Docenia 
znaczenie badań na rzecz ochrony różnorodności 
biologicznej i widzi możliwość wykorzystania zdobytej 
wiedzy i umiejętności we współpracy z odpowiednimi 
instytucjami. Krytycznie podchodzi do informacji 
upowszechnianych w mediach, szczególnie z zakresu nauk 
przyrodniczych.  

Semestr, w którym 
przedmiot/moduł*) jest 

I semestr 
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realizowany 

Forma realizacji zajęć 
Wykłady z wykorzystaniem prezentacji komputerowej, 
przeźroczy i foliogramów; Ćwiczenia: obserwacje 
mikroskopowe preparatów mikrobiologicznych. 

Wymagania wstępne                      
i dodatkowe 

Ukończone studia wyższe i uprawnienia pedagogiczne 

Rodzaj i liczba godzin zajęć 
dydaktycznych wymagających 
bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego             
i studentów 

Wypełnić w przypadku zajęć prowadzonych również                 
w formie e-learning. 

Liczba punktów ECTS 
przypisana 
przedmiotowi/modułowi*) 

4 

Stosowane metody 
dydaktyczne 

Wykład ilustrowany, heureza, obserwacja 

Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia uzyskanych przez 
słuchaczy 

Zaliczenie przez prowadzącego prezentacji – konspekt 
lekcji. 

Forma i warunki zaliczenia 
przedmiotu/modułu*), w tym 
zasady dopuszczenia do 
egzaminu, zaliczenia 

Egzamin - test wyboru 

Treści programowe 
przedmiotu/modułu 
kształcenia*) 

Wirusy, ich znaczenie. Przebieg infekcji wirusowej. 
Najczęstsze choroby wirusowe człowieka. Znaczenie 
bakterii w przyrodzie i gospodarce człowieka. Budowa 
komórki bakteryjnej. Procesy rozmnażania bakterii i sinic. 
Klasyfikacja bakterii. Choroby bakteryjne i profilaktyka. 
Pojęcie epidemii i pandemii. 

Wykaz literatury obowiązkowej 
i uzupełniającej 

Irwing W., Boswell T., Ala`Alden D. Mikrobiologia 
medyczna. Krótkie wykłady. WN PWN, Warszawa, 2008   
(tłumaczenie) 
Libudzisz Z, Kowal K., Żakowska Z. Mikrobiologia 
techniczna, tom  1. WN PWN, Warszawa, 2007 
Nicklen J., Graeme-Cook K., Killington R. Mikrobiologia. 
Krótkie wykłady. WN PWN, Warszawa, 2007 (tłumaczenie) 
Wiedza i Życie 
Świat Nauki 

 

 

Lp. 
Nazwa  

Przedmiotu 

Liczba godzin 
Forma 

zaliczenia 

Ogółem Wykłady 
Ćwiczenia, 
konwersatoria, 

 

4 
Podstawy fizjologii 
człowieka i zwierząt 

20 5 15 
Test 

końcowy 

 
 

Nazwa przedmiotu/modułu 
kształcenia*) 

Podstawy fizjologii człowieka i zwierząt 

Język przedmiotu/modułu 
kształcenia*) 

polski 
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Efekty kształcenia dla 
przedmiotu/modułu 
kształcenia*) 
(wiedza, umiejętności, 
kompetencje społeczne) 

Wybiera właściwe narzędzia matematyki niezbędne do 
opisywania i interpretowania podstawowych zjawisk 
przyrodniczych. Wybiera właściwe narzędzia matematyki 
niezbędne do opisywania i interpretowania podstawowych 
zjawisk przyrodniczych. Definiuje i objaśnia podstawowe 
prawa fizyki i chemii niezbędne dla zrozumienia procesów           
i zjawisk przyrodniczych. Analizuje podstawowe szlaki 
metaboliczne oraz wykazuje współzależności metabolizmu 
i przemian energetycznych u różnych organizmów. Opisuje 
organizację tkanek i organów oraz zależności funkcjonalne 
między nimi. Stosuje podstawowe metody analizy 
matematycznej i statystycznej do interpretacji danych. 
Wykazuje szerokie zainteresowania naukami biologicznymi 
i przyrodniczymi. Stosuje zasady bioetyki,  jest świadomy 
etycznego wymiaru badań naukowych. 

Semestr, w którym 
przedmiot/moduł*) jest 
realizowany 

I semestr 

Forma realizacji zajęć 
Wykład, ćwiczenia, konwersatoria, warsztaty 

Wymagania wstępne                
i dodatkowe 

Ukończone studia wyższe i uprawnienia pedagogiczne 

Rodzaj i liczba godzin zajęć 
dydaktycznych wymagających 
bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego               
i studentów 

Wypełnić w przypadku zajęć prowadzonych również                        

w formie e-learning. 

Liczba punktów ECTS 
przypisana 
przedmiotowi/modułowi*) 

3 

Stosowane metody 
dydaktyczne 

Wykład ilustrowany, dyskusja, heureza, pokaz, obserwacja 

Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia uzyskanych przez 
słuchaczy 

Bieżąca ocena pracy uczestników zajęć, test końcowy 

Forma i warunki zaliczenia 
przedmiotu/modułu*), w tym 
zasady dopuszczenia do 
egzaminu, zaliczenia 

Test pisemny 

Treści programowe 
przedmiotu/modułu 
kształcenia*) 

Podstawowe procesy fizjologii organizmu człowieka                   
i zwierząt. Przebieg procesu trawienia, wydalania, wymiany 
gazowej, krążenia. Podstawowe zagadnienia związane             
z fizjologią skurczu mięśnia. Układ endokrynowy                     
i odpornościowy. Receptory powierzchniowe komórek i ich 
rola w przeszczepianiu narządów. 

Wykaz literatury obowiązkowej 
i uzupełniającej 

1. D. McLaughlin, J. Stamford, D. White "Fizjologia 
człowieka" (krótkie wykłady), Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2009. 
 W. Traczyk "Fizjologia człowieka w zarysie", Wydawnictwo 
Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.  
 I. Kay "Wprowadzenie do fizjologii zwierząt", Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2001. 
 R. D. Jurd "Biologia zwierząt" (krótkie wykłady), 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003. 
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K. Schmidt-Nielsen „Fizjologia zwierząt. Adaptacja do 
środowiska. PWN, Warszawa, 2008. 

 

 

 
 
 

Lp. 

 
 
 

Nazwa 
Przedmiotu 

 
Liczba godzin 

 
 
 

Forma 
zaliczenia 

 
 
Ogółem 

 
 
Wykłady 

Ćwiczenia 
Konwersatoria
Warsztaty 
Zajęcia 
terenowe 

5 
Anatomia człowieka             

z elementami profilaktyki 
zdrowia 

20 5 15 
Egzamin 

 
 

Nazwa przedmiotu/modułu 
kształcenia*) 

Anatomia człowieka z elementami profilaktyki zdrowia 

Język przedmiotu/modułu 
kształcenia*) 

polski 

Efekty kształcenia dla 
przedmiotu/modułu 
kształcenia*) 
(wiedza, umiejętności, 
kompetencje społeczne) 

Rozpoznaje podstawowe struktury, zjawiska i procesy 
przyrodnicze w świecie ożywionym, na każdym ze szczebli 
jego organizacji. Opisuje organizację tkanek i organów oraz 
zależności funkcjonalne między nimi. Wyjaśnia 
podstawowe reguły i opisuje mechanizmy funkcjonowania 
życia na poziomie organizmu. Prezentuje i objaśnia reguły 
dziedziczenia . Operuje pojęciami i terminami 
przyrodniczymi właściwymi dla studiowanego kierunku               
i dziedzin pokrewnych. Dyskutuje uwarunkowania 
społeczno-gospodarcze funkcjonowania nauk 
biologicznych.  Wskazuje interdyscyplinarne aspekty 
współczesnej biologii i nauk przyrodniczych. Obsługuje 
podstawowy sprzęt niezbędny w badaniach 
laboratoryjnych. Łączy wiedzę teoretyczną z praktycznymi 
umiejętnościami. Dostrzega problemy społeczne                        
i środowiskowe i właściwie na nie reaguje. Krytycznie 
podchodzi do informacji upowszechnianych w mediach, 
szczególnie z zakresu nauk przyrodniczych.  

Semestr, w którym 
przedmiot/moduł*) jest 
realizowany 

I semestr 

Forma realizacji zajęć 
Wykład, ćwiczenia 

Wymagania wstępne i 
dodatkowe 

Ukończone studia wyższe i uprawnienia pedagogiczne 

Rodzaj i liczba godzin zajęć 
dydaktycznych wymagających 
bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego i 
studentów 

Wypełnić w przypadku zajęć prowadzonych również                      

w formie e-learning. 

Liczba punktów ECTS 
przypisana 

3 
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przedmiotowi/modułowi*) 

Stosowane metody 
dydaktyczne 

Wykład, heureza, pokaz 

Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia uzyskanych przez 
słuchaczy 

Testy, bieżąca ocena wiedzy w trakcie zajęć 

Forma i warunki zaliczenia 
przedmiotu/modułu*), w tym 
zasady dopuszczenia do 
egzaminu, zaliczenia 

Test egzaminacyjny 

Treści programowe 
przedmiotu/modułu 
kształcenia*) 

Ujednolicenie opisu ciała człowieka(osie i płaszczyzny). 
Budowa i znaczenie powłoki wspólnej. Układ kostno – 
stawowy (osteologia ogólna, artrologia) Podstawy 
synsesmologii oraz miologii ogólnej. Elementy anatomii 
człowieka w aspekcie osobnika żywego. Prawidłowy rozwój 
młodego organizmu. Prozdrowotne znaczenie aktywności 
fizycznej, szkodliwość dopingu. Układ pokarmowy – 
budowa i czynności, zasady prawidłowego odżywiania się. 
Układ oddechowy – budowa i czynności, nikotynizm. Układ 
moczowo-płciowy: anatomia funkcjonalna układu 
wydalniczego i rozrodczego, biologia rozrodu i rozwoju 
człowieka, świadome macierzyństwo i ojcostwo, higiena 
układu moczowo-płciowego. Układ wewnątrzwydzielniczy, 
koordynacja hormonalna organizmu. Angiologia: układ 
naczyniowy (krwionośny z krwią i limfatyczny), profilaktyka 
chorób układu krążenia. Podstawy neurologii i estezjologii: 
centralny i obwodowy układ nerwowy oraz narządy 
zmysłów. 

Wykaz literatury obowiązkowej 
i uzupełniającej 

Biczycki M., Czechowicz K., Puch E.A. 1993, Zarys 
anatomii człowieka z elementami antropologii, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 
 Atlas anatomii prawidłowej człowieka (wybór uczestnika) 

 
 

 
 
 

Lp. 

 
 
 

Nazwa 
Przedmiotu 

 
Liczba godzin 

 
 
 

Forma 
zaliczenia 

 
 
Ogółem 

 
 
Wykłady 

Ćwiczenia 
Konwersatoria 
Warsztaty 
Zajęcia 
terenowe 

6 
 
 

Podstawy edukacji 
ekologicznej. Metodyka 
zajęć z zakresu edukacji 

ekologicznej 

25 10 15 Zaliczenie 

 
 

Nazwa przedmiotu/modułu 
kształcenia*) 

Podstawy edukacji ekologicznej. Metodyka zajęć z zakresu 

edukacji ekologicznej 

Język przedmiotu/modułu 
kształcenia*) 

polski 

Efekty kształcenia dla 
przedmiotu/modułu 

Charakteryzuje różnorodność flory i fauny oraz wykazuje 
znajomość czynników ją kształtujących. Rozróżnia                   
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kształcenia*) 
(wiedza, umiejętności, 
kompetencje społeczne) 

i charakteryzuje  wybrane typy siedlisk przyrodniczych               
i opisuje  przyczyny zmienności organizmów. Wyjaśnia 
podstawowe reguły i opisuje mechanizmy funkcjonowania 
życia na poziomie organizmu, populacji, biocenozy                  
i ekosystemu. Tłumaczy podstawowe prawidłowości 
warunkujące występowania organizmów w różnych typach 
środowisk. Operuje pojęciami i terminami przyrodniczymi 
właściwymi dla studiowanego kierunku i dziedzin 
pokrewnych. Dyskutuje uwarunkowania środowiskowe          
w aspekcie idei zrównoważonego rozwoju. Rozpoznaje             
i dyskutuje konsekwencje oddziaływania człowieka na 
środowisko przyrodnicze i rozumie ich obwarowania 
etyczne. Wyszukuje informacje z literatury naukowej                      
i elektronicznych baz danych zalecanych dla nauk 
przyrodniczych w języku ojczystym i potrafi integrować 
zdobyte wiadomości. Łączy wiedzę teoretyczną                       
z praktycznymi umiejętnościami. Rozumie potrzebę 
ciągłego dokształcania się i systematycznego doskonalenia 
swoich umiejętności. Potrafi formułować opinie na temat 
podstawowych zagadnień przyrodniczych i popularyzować 
wiedzę      z tej dziedziny nauki. Krytycznie podchodzi do 
informacji upowszechnianych w mediach, szczególnie              
z zakresu nauk przyrodniczych.  

Semestr, w którym 
przedmiot/moduł*) jest 
realizowany 

II semestr 

Forma realizacji zajęć 
Wykład, ćwiczenia, praca w grupie 

Wymagania wstępne i 
dodatkowe 

Ukończone studia wyższe i uprawnienia pedagogiczne 

Rodzaj i liczba godzin zajęć 
dydaktycznych wymagających 
bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego i 
studentów 

Wypełnić w przypadku zajęć prowadzonych również                 

w formie e-learning. 

Liczba punktów ECTS 
przypisana 
przedmiotowi/modułowi*) 

4 

Stosowane metody 
dydaktyczne 

Wykład ilustrowany, heureza, seminarium, debata, praca          

w grupie 

Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia uzyskanych przez 
słuchaczy 

Bieżąca ocena odpowiedzi ustnych, testy, ocena efektów 

pracy uczestnika (scenariusze lekcji, konspekty) 

Forma i warunki zaliczenia 
przedmiotu/modułu*), w tym 
zasady dopuszczenia do 
egzaminu, zaliczenia 

Test zaliczeniowy 

Treści programowe 
przedmiotu/modułu 
kształcenia*) 

Ekologia jako nauka. Ekosystemy, biocenozy, populacje. 
Opis podstawowych cech populacji. Miejsce ekologii 
naukowej w ochronie środowiska. Cele i założenia edukacji 
ekologicznej. Postawy dzieci i młodzieży wobec przyrody          
i ich kształtowanie. Eko-wartości w edukacji ekologicznej. 
Nowoczesne metody w edukacji środowiskowej. 
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Pedagogika oparta na przeżyciach związanych z przyrodą. 
Błędy w edukacji ekologicznej. Ośrodki edukacji 
ekologicznej w kraju: programy, metody pracy. 
Opracowywanie projektów edukacyjnych i konspektów 
warsztatów ekologicznych. Propozycje gier i zabaw 
ekologicznych. 

Wykaz literatury obowiązkowej 
i uzupełniającej 

Dymara B., Michałowski S., Wollman-Mazurkiewicz L. 
1998. Dziecko w świecie przyrody. Książka do wychowania 
proekologicznego. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków. 
Kulik R. 2001. Jak kształtować postawy proekologiczne. 
Trening grupowy w edukacji ekologicznej. Wyd. Naukowe 
„Śląsk”, Katowice. 
Morsztyn D. 1995. Edukacja ekologiczna w szkole. 
Propozycje programowe dla nauczycieli. Zakład Usług 
Ekologicznych Zielone Płuca Polski, Suwałki. 
Skubała P. 1994. Wartości eko-etyki w edukacji dzieci i 
młodzieży. Edukacja Filozoficzna, Vol. 18: 179-185.  
Soida D. 1993. Bądź Mistrzem – Przyjacielem, czyli 
edukacja ekologiczna na wesoło. Ośrodek Edukacji 
Ekologicznej RPK OA PTTK, Kraków.  

 

 

 
 
 

Lp. 

 
 
 

Nazwa 
Przedmiotu 

 
Liczba godzin 

 
 

 
Forma 

zaliczenia 

 
 
Ogółem 

 
 
Wykłady 

Ćwiczenia 
Konwersatoria 
Warsztaty 
Zajęcia 
terenowe 

 
7 
 

Wybrane zagadnienia                
z genetyki 

20 5 15 
Egzamin 
testowy 

 
 

Nazwa przedmiotu/modułu 
kształcenia*) 

Wybrane zagadnienia z genetyki 

Język przedmiotu/modułu 
kształcenia*) 

polski 

Efekty kształcenia dla 
przedmiotu/modułu 
kształcenia*) 
(wiedza, umiejętności, 
kompetencje społeczne) 

Przedstawia znaczenie chemii węgla dla funkcjonowania 
życia oraz opisuje i rozpoznaje podstawowe reguły 
rządzące reakcjami chemicznymi. Opisuje budowę                    
i właściwości podstawowych typów makrocząsteczek 
biologicznych i ich elementów składowych. Opisuje                     
i objaśnia molekularne mechanizmy przepływu informacji 
genetycznej i regulacji jej ekspresji. Prezentuje i objaśnia 
reguły dziedziczenia . Objaśnia podstawowe techniki 
inżynierii genetycznej i biotechnologii oraz analizuje ich 
uwarunkowania bioetyczne.  Dyskutuje uwarunkowania 
społeczno-gospodarcze funkcjonowania nauk 
biologicznych. Orientuje się we współczesnych nurtach 
badawczych w naukach przyrodniczych i wypowiada się na 
tematy dotyczące wybranych zagadnień z tej dziedziny 
posługując się językiem naukowym typowym dla nauk 
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biologicznych. Dostrzega związki i zależności między 
biologią a innymi obszarami nauk biologicznych                         
i przyrodniczych.  Łączy wiedzę teoretyczną z praktycznymi 
umiejętnościami. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania 
się i systematycznego doskonalenia swoich umiejętności. 
Wyjaśnia i rewiduje swoje poglądy oraz szanuje poglądy 
innych osób. Potrafi formułować opinie na temat 
podstawowych zagadnień przyrodniczych i popularyzować 
wiedzę z tej dziedziny nauki. 

Semestr, w którym 
przedmiot/moduł*) jest 
realizowany 

II semestr 

Forma realizacji zajęć 
Wykład, ćwiczenia, praca w grupach 

Wymagania wstępne i 
dodatkowe 

Ukończone studia wyższe i uprawnienia pedagogiczne 

Rodzaj i liczba godzin zajęć 
dydaktycznych wymagających 
bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego i 
studentów 

Wypełnić w przypadku zajęć prowadzonych również                 

w formie e-learning. 

Liczba punktów ECTS 
przypisana 
przedmiotowi/modułowi*) 

3 

Stosowane metody 
dydaktyczne 

Wykłady z użyciem środków multimedialnych, dyskusja, 

heureza, konwersatoria 

Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia uzyskanych przez 
słuchaczy 

Bieżąca ocena wiedzy uczestników, testy,  

Forma i warunki zaliczenia 
przedmiotu/modułu*), w tym 
zasady dopuszczenia do 
egzaminu, zaliczenia 

Test egzaminacyjny 

Treści programowe 
przedmiotu/modułu 
kształcenia*) 

Genetyka: powstanie, zakres badań, podział. 
Dziedziczność jako zjawisko. Zmienność organizmów: 
genetyczna, środowiskowa. Podstawowe zasady 
dziedziczenia u organizmów eukariotycznych: pojęcie gen, 
allel, recesywność, dominacja. Odkrycie, budowa kwasów 
nukleinowych i ich rola w przekazywaniu informacji 
genetycznej. Budowa chromosomu eukariotycznego. 
Mutacje: rodzaje, przyczyny powstania, znaczenie, rola 
mutacji w ewolucji. Determinacja płci u człowieka. 
Dziedziczenie prostych cech u ludzi. Choroby genetyczne 
człowieka, przykłady. Biotechnologia, jej znaczenie                   
i wykorzystanie: inżynieria genetyczna, organizmy 
transgeniczne, klonowanie. Mitoza, mejoza; rozszczepienia 
mendlowskie; dziedziczenie prostych cech u ludzi 
rozwiązywanie prostych krzyżówek genetycznych. 

Wykaz literatury obowiązkowej 
i uzupełniającej 

G. Derwy. Podstawy genetyki dla studentów i lekarzy. 
Volumed, 1995. 
W. Gajewski. Genetyka ogólna i molekularna. PWN, 1983. 
E. Malinowski. Genetyka. PWN, 1974. 
S. Rogalska, J. Małuszyńska, M. J. Olszewska. Podstawy 
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cytogenetyki roślin. PWN, 1999.  
P. C. Winter, G. I. Hikery. Krótkie wykłady genetyka. PWN, 
2000. 
Alberts i inni. 2007. Podstawy biologii komórki. Tłum. Pod 
red. H. Kmity, P. Wojtaszek, PWN. 

 

 
 
 

Lp. 

 
 

 
Nazwa 

Przedmiotu 

 
Liczba godzin 

 
 
 

Forma 
zaliczenia 

 
 
Ogółem 

 
 
Wykłady 

Ćwiczenia 
Konwersatoria 
Warsztaty 
Zajęcia 
terenowe 

 
8 
 

Podstawy systematyki 
roślin 

 
30 

 
10 

 
20 

Egzamin 
Test wyboru 

 
 

Nazwa przedmiotu/modułu 
kształcenia*) 

Podstawy systematyki roślin 

Język przedmiotu/modułu 
kształcenia*) 

polski 

Efekty kształcenia dla 
przedmiotu/modułu 
kształcenia*) 
(wiedza, umiejętności, 
kompetencje społeczne) 

Rozpoznaje podstawowe struktury, zjawiska i procesy 
przyrodnicze w świecie ożywionym, na każdym ze szczebli 
jego organizacji. Opisuje organizację tkanek i organów oraz 
zależności funkcjonalne między nimi.  Charakteryzuje 
różnorodność flory i fauny oraz wykazuje znajomość 
czynników ją kształtujących. Wyjaśnia elementarne zasady 
klasyfikacji i nomenklatury organizmów oraz wymienia 
główne grupy systematyczne. Przeprowadza obserwacje 
oraz wykonuje, w terenie lub laboratorium, pod kierunkiem 
opiekuna proste pomiary fizyczne, biologiczne i chemiczne 
oraz potrafi interpretować ich wyniki. Dostrzega związki             
i zależności między biologią a innymi obszarami nauk 
biologicznych i przyrodniczych.  Dostrzega problemy 
społeczne i środowiskowe  i właściwe na nie reaguje. 
Krytycznie podchodzi do informacji upowszechnianych            
w mediach, szczególnie z zakresu nauk przyrodniczych.  

Semestr, w którym 
przedmiot/moduł*) jest 
realizowany 

II semestr 

Forma realizacji zajęć 
Wykład, ćwiczenia 

Wymagania wstępne i 
dodatkowe 

Ukończone studia wyższe i uprawnienia pedagogiczne 

Rodzaj i liczba godzin zajęć 
dydaktycznych wymagających 
bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego i 
studentów 

Wypełnić w przypadku zajęć prowadzonych również                

w formie e-learning. 

Liczba punktów ECTS 
przypisana 

4 
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przedmiotowi/modułowi*) 

Stosowane metody 
dydaktyczne 

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji komputerowej, 
przeźroczy i foliogramów; 
Ćwiczenia: obserwacje preparatów, kart zielnikowych 

Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia uzyskanych przez 
słuchaczy 

Sprawdziany pisemne na ćwiczeniach, prawidłowo 
wykonane i opisane schematy. 
 

Forma i warunki zaliczenia 
przedmiotu/modułu*), w tym 
zasady dopuszczenia do 
egzaminu, zaliczenia 

Egzamin testowy 
 

Treści programowe 
przedmiotu/modułu 
kształcenia*) 

Podstawy systematyki roślin. Podstawowe taksony świata 
roślin. Charakterystyka podstawowych taksonów ze 
szczególnym uwzględnieniem roślin nasiennych. Budowa 
organów roślinnych. Budowa kwiatu roślin 
okrytonasiennych. Budowa i znaczenie nasion i owoców. 

Wykaz literatury obowiązkowej 
i uzupełniającej 

Szweykowska A., Szweykowski J. 2004. Botanika, tom II 
Systematyka. PWN, Warszawa. 
Rostański K. 2003. Wykłady z botaniki systematycznej. 
Wyd.3. U.Śl., Katowice. 
Podbielkowski Z., Reyment-Grochowska I., Skirgiełło A. 
1982. Rośliny zarodnikowe. PWN,  Warszawa. 
Gumińska B., Wojewoda W. 1983. Grzyby i ich oznaczanie. 
PWRiL, Warszawa. 

 

 

 
 
 

Lp. 

 
 

 
Nazwa 

Przedmiotu 

 
Liczba godzin 

 
 
 

Forma 
zaliczenia 

 
 
Ogółem 

 
 
Wykłady 

Ćwiczenia 
Konwersatoria 
Warsztaty 
Zajęcia 
terenowe 

 
9 
 

Podstawy systematyki 
zwierząt 

 
30 

 
10 

 
20 

Egzamin 
Test wyboru 

 
 

Nazwa przedmiotu/modułu 
kształcenia*) 

Podstawy systematyki zwierząt 

Język przedmiotu/modułu 
kształcenia*) 

polski 

Efekty kształcenia dla 
przedmiotu/modułu 
kształcenia*) 
(wiedza, umiejętności, 
kompetencje społeczne) 

Rozpoznaje podstawowe struktury, zjawiska i procesy 

przyrodnicze w świecie ożywionym, na każdym ze szczebli 

jego organizacji. Opisuje organizację tkanek i organów oraz 

zależności funkcjonalne między nimi.  Charakteryzuje 

różnorodność flory i fauny oraz wykazuje znajomość 

czynników ją kształtujących. Wyjaśnia elementarne zasady 

klasyfikacji i nomenklatury organizmów oraz wymienia 

główne grupy systematyczne. Przeprowadza obserwacje 
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oraz wykonuje, w terenie lub laboratorium, pod kierunkiem 

opiekuna proste pomiary fizyczne, biologiczne i chemiczne 

oraz potrafi interpretować ich wyniki. Dostrzega związki       

i zależności między biologią a innymi obszarami nauk 

biologicznych i przyrodniczych.  Dostrzega problemy 

społeczne i środowiskowe  i właściwe na nie reaguje. 

Krytycznie podchodzi do informacji upowszechnianych       

w mediach, szczególnie z zakresu nauk przyrodniczych. 

Semestr, w którym 
przedmiot/moduł*) jest 
realizowany 

II semestr 

Forma realizacji zajęć 
Wykład, ćwiczenia, zajęcia terenowe 

Wymagania wstępne i 
dodatkowe 

Ukończone studia wyższe i uprawnienia pedagogiczne 

Rodzaj i liczba godzin zajęć 
dydaktycznych wymagających 
bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego i 
studentów 

Wypełnić w przypadku zajęć prowadzonych również          

w formie e-learning. 

Liczba punktów ECTS 
przypisana 
przedmiotowi/modułowi*) 

4 

Stosowane metody 
dydaktyczne 

Wykład, heureza, obserwacja, pokaz 

Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia uzyskanych przez 
słuchaczy 

Sprawdziany pisemne na ćwiczeniach, prawidłowo 
wykonane i opisane schematy   
 

Forma i warunki zaliczenia 
przedmiotu/modułu*), w tym 
zasady dopuszczenia do 
egzaminu, zaliczenia 

Egzamin test wyboru 

Treści programowe 
przedmiotu/modułu 
kształcenia*) 

Podstawy systematyki zwierząt. Podstawowe taksony 
świata zwierząt. Charakterystyka podstawowych taksonów 
ze szczególnym uwzględnieniem parzydełkowców, 
płazińców, nicieni, pierścienic, stawonogów (skorupiaków, 
owadów i pajęczaków), mięczaków, ryb, płazów, gadów, 
ptaków, ssaków. 

Wykaz literatury obowiązkowej 
i uzupełniającej 

Bobriński N., B. Matwjejew, A. Bannikow, 1972. Zoologia t. 
2 Strunowce, PWRiL, W-wa. 534 str. 
Bouchner M., 1992. Przewodnik - śladami zwierząt. 
Multico, W-wa, 269 str. 
Engelhardt W., 1998. Przewodnik Flora i Fauna wód 
śródlądowych. Mutico, W-wa 313 str. 
Futujma D. J., 2008. Ewolucja. Wyd. Uniwersytetu 
Warszawskiego, W-wa. 606 str. 
Jura Cz. 1996. Bezkręgowce, podstawy morfologii 
funkcjonalnej, systematyki i filogenezy. PWN W-wa. 864 
str. 
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Lp. 

 
 
 

Nazwa 
Przedmiotu 

 
Liczba godzin 

 
 

 
Forma 

zaliczenia 

 
 
Ogółem 

 
 
Wykłady 

Ćwiczenia 
Konwersatoria 
Warsztaty 
Zajęcia 
terenowe 

 
10 
 

Metodyka zajęć terenowych 
 

24 

 
 

24 
 

zaliczenie 

 
 

Nazwa przedmiotu/modułu 
kształcenia*) 

Metodyka zajęć terenowych 

Język przedmiotu/modułu 
kształcenia*) 

polski 

Efekty kształcenia dla 
przedmiotu/modułu 
kształcenia*) 
(wiedza, umiejętności, 
kompetencje społeczne) 

Charakteryzuje różnorodność flory i fauny oraz wykazuje 
znajomość czynników ją kształtujących. Rozróżnia                   
i charakteryzuje  wybrane typy siedlisk przyrodniczych              
i opisuje  przyczyny zmienności organizmów. Rozpoznaje 
podstawowe zagrożenia środowiska w skali globalnej, 
regionalnej i lokalnej.  Rozpoznaje i dyskutuje 
konsekwencje oddziaływania człowieka na środowisko 
przyrodnicze i rozumie ich obwarowania etyczne. 
Obsługuje podstawowy sprzęt niezbędny w badaniach 
laboratoryjnych i terenowych. Dostrzega problemy 
społeczne i środowiskowe i właściwe na nie reaguje. Jest 
odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych.  

Semestr, w którym 
przedmiot/moduł*) jest 
realizowany 

II semestr 

Forma realizacji zajęć 
Zajęcia w terenie 

Wymagania wstępne i 
dodatkowe 

Ukończone studia wyższe i uprawnienia pedagogiczne 

Rodzaj i liczba godzin zajęć 
dydaktycznych wymagających 
bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego i 
studentów 

Wypełnić w przypadku zajęć prowadzonych również                

w formie e-learning. 

Liczba punktów ECTS 
przypisana 
przedmiotowi/modułowi*) 

4 

Stosowane metody 
dydaktyczne 

Heureza, obserwacja, dyskusja, wykład 

Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia uzyskanych przez 
słuchaczy 

Bieżąca ocena wiedzy i umiejętności uczestników. 

Forma i warunki zaliczenia 
przedmiotu/modułu*), w tym 
zasady dopuszczenia do 
egzaminu, zaliczenia 

Test praktyczny z zakresu projektowania i prowadzenia 

terenowych zajęć dydaktycznych 

Treści programowe 
przedmiotu/modułu 

Metodyka prowadzenia zajęć dydaktycznych w terenie: 
(cele zajęć, wybór miejsca, przygotowanie teoretyczne, 
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kształcenia*) wyposażenie terenowe, metody prowadzenia obserwacji, 
zbierania i zabezpieczania materiałów, zastosowanie zasad 
ochrony zasobów przyrody w trakcie zbioru materiałów 
dydaktycznych; gromadzenie i wykorzystanie danych itd., 
zasady bezpieczeństwa w trakcie prowadzenia zajęć); 
Sposoby oceny lokalnej bioróżnorodności - wybrane 
gatunki roślin (drzew, krzewów i roślin zielnych), zbiorowisk 
roślinnych; wybrane gatunki zwierząt i ich powiązania              
z siedliskiem; Sposoby wykorzystania zebranych w trakcie 
zajęć materiałów i obserwacji; Przystosowania roślin                
i zwierząt do życia w terenach przekształconych przez 
człowieka (tereny miejskie, tereny przemysłowe, tereny 
rolnicze). Przyrodnicze ścieżki dydaktyczne. Lasy                   
w mieście, znaczenie, wpływ przemysłu, presja turystyki, 
skład gatunkowy lasów miejskich, rezerwaty przyrody 
Katowic. 

Wykaz literatury obowiązkowej 
i uzupełniającej 

Falencka-Jabłońska M. 2007. Drzewa wokół nas, czyli 
tajemnice które warto poznać. Biblioteka Poznajmy Las, 
Warszawa. 
Kremer B.P., Muhle H. 1997. Porosty, mchy, paprotniki. 
Leksykon przyrodniczy. Geo-Center, Warszawa. 
Rostański K., Rostański K.M. 1999. Drzewa i krzewy. Atlas 
i klucz. Wydawnictwo Kubajak, Krzeszowice. 
URBISZ A., URBISZ Al. 2004. Rośliny zielne i krzewinki 
Polski – pospolite, częste. Atlas i klucz. Wyd. Kubajak. 
Krzeszowice. 
Hecker F., Hecker K. 2009. Vademecum miłośnika 
przyrody. Nad wodą. Multico. Oficyna Wydawnicza. 
Marszałek.E. 2009. Lasy Polski. Multico. Oficyna 
Wydawnicza. 
Zawadzka D. 2009. Przewodnik do plecaka. Poznajemy i 
zwierzęta lasów. Multico. Oficyna Wydawnicza. 
Engelhardt W., 1998. Przewodnik Flora i Fauna wód 
śródlądowych. Mutico, W-wa 313 str. 
Bouchner M., 1992. Przewodnik - śladami zwierząt. 
Multico, W-wa, 269 str. 
Dobrowolski K. A., 1982 [red.]. Ptaki Europy - przewodnik 
trenowy, PWN,  
W-wa. 
Rutkowski L. 1998. Klucz do oznaczania roślin 
naczyniowych Polski Niżowej. PWN, Warszawa. 

 

 
 
 

Lp. 

 
 
 

Nazwa 
Przedmiotu 

 
Liczba godzin 

 
 
 

Forma 
zaliczenia 

 
 
Ogółem 

 
 
Wykłady 

Ćwiczenia 
Konwersatoria 
Warsztaty 
Zajęcia 
terenowe 

 
11 
 

Inżynieria genetyczna 
 

20 
 
5 

 
15 

Egzamin 
testowy 
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Nazwa przedmiotu/modułu 
kształcenia*) 

Inżynieria genetyczna 

Język przedmiotu/modułu 
kształcenia*) 

polski 

Efekty kształcenia dla 
przedmiotu/modułu 
kształcenia*) 
(wiedza, umiejętności, 
kompetencje społeczne) 

Definiuje i objaśnia podstawowe prawa fizyki i chemii 
niezbędne dla zrozumienia procesów i zjawisk 
przyrodniczych. Opisuje budowę i właściwości 
podstawowych typów makrocząsteczek biologicznych i ich 
elementów składowych. Opisuje i objaśnia molekularne 
mechanizmy przepływu informacji genetycznej i regulacji jej 
ekspresji. Objaśnia podstawowe techniki inżynierii 
genetycznej i biotechnologii oraz analizuje ich 
uwarunkowania bioetyczne. Dostrzega związki i zależności 
między biologią a innymi obszarami nauk biologicznych             
i przyrodniczych. Prezentuje własne poglądy, potrafi 
dobierać podstawowe naukowe argumenty w celu ich 
obrony. Wyjaśnia i rewiduje swoje poglądy oraz szanuje 
poglądy innych osób. Krytycznie podchodzi do informacji 
upowszechnianych w mediach, szczególnie z zakresu nauk 
przyrodniczych. Stosuje zasady bioetyki,  jest świadomy 
etycznego wymiaru badań naukowych. 

Semestr, w którym 
przedmiot/moduł*) jest 
realizowany 

III semestr 

Forma realizacji zajęć 
Wykłady, ćwiczenia 

Wymagania wstępne i 
dodatkowe 

Ukończone studia wyższe i uprawnienia pedagogiczne 

Rodzaj i liczba godzin zajęć 
dydaktycznych wymagających 
bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego i 
studentów 

Wypełnić w przypadku zajęć prowadzonych również               

w formie e-learning. 

Liczba punktów ECTS 
przypisana 
przedmiotowi/modułowi*) 

3 

Stosowane metody 
dydaktyczne 

Wykłady i ćwiczenia z wykorzystaniem prezentacji 

komputerowej, przeźroczy i foliogramów 

Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia uzyskanych przez 
słuchaczy 

Bieżąca ocena stanu wiedzy uczestników, testy kontrolne, 

test zaliczeniowy 

Forma i warunki zaliczenia 
przedmiotu/modułu*), w tym 
zasady dopuszczenia do 
egzaminu, zaliczenia 

Egzamin testowy 

Treści programowe 
przedmiotu/modułu 
kształcenia*) 

Wyjaśnia, czym zajmuje się inżynieria genetyczna, oraz 
podaje przykłady jej zastosowania; wyjaśnia, co to jest 
„organizm genetycznie zmodyfikowany (GMO)” i „produkt 
GMO”; przedstawia korzyści dla człowieka wynikające              
z wprowadzania obcych genów do mikroorganizmów oraz 
podaje przykłady produktów otrzymywanych                        
z wykorzystaniem transformowanych mikroorganizmów; 
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przedstawia potencjalne korzyści i zagrożenia płynące ze 
stosowania roślin transgenicznych w rolnictwie oraz 
transgenicznych zwierząt w badaniach laboratoryjnych i dla 
celów przemysłowych; wyjaśnia, na czym polega 
poradnictwo genetyczne, oraz wymienia sytuacje,                   
w których warto skorzystać z poradnictwa genetycznego            
i przeprowadzenia badań DNA; wyjaśnia istotę terapii 
genowej. 

Wykaz literatury obowiązkowej 
i uzupełniającej 

Turner P.C., McLennan A.G., Bates A.D., White M.R.H. 
2007. “Krótkie wykłady – Biologia molekularna”, Wydanie II, 
Wydawnictwo Naukowe, PWN, Warszawa 
Brown T.A. 2009. Genomy. PWN, Warszawa 
Węgleński P. 2006. Genetyka molekularna., PWN, 
Warszawa 

 

 
 
 

Lp. 

 
 
 

Nazwa 
Przedmiotu 

 
Liczba godzin 

 
 

 
Forma 

zaliczenia 

 
 
Ogółem 

 
 
Wykłady 

 
Ćwiczenia/ 

Konwersatoria 
 

 
12 
 

 
Biotechnologia 

 
25 

 
8 

 
17 

Egzamin 
testowy 

 
 

Nazwa przedmiotu/modułu 
kształcenia*) 

Biotechnologia 

Język przedmiotu/modułu 
kształcenia*) 

polski 

Efekty kształcenia dla 
przedmiotu/modułu 
kształcenia*) 
(wiedza, umiejętności, 
kompetencje społeczne) 

Opisuje budowę i właściwości podstawowych typów 

makrocząsteczek biologicznych i ich elementów 

składowych. Objaśnia podstawowe techniki inżynierii 

genetycznej i biotechnologii oraz analizuje ich 

uwarunkowania bioetyczne. Dostrzega związki i zależności 

między biologią a innymi obszarami nauk biologicznych       

i przyrodniczych. Prezentuje własne poglądy, potrafi 

dobierać podstawowe naukowe argumenty w celu ich 

obrony. Wyjaśnia i rewiduje swoje poglądy oraz szanuje 

poglądy innych osób. Stosuje zasady bioetyki,  jest 

świadomy etycznego wymiaru badań naukowych. 

Semestr, w którym 
przedmiot/moduł*) jest 
realizowany 

III semestr 

Forma realizacji zajęć 
Wykład, ćwiczenia, praca w grupie  

Wymagania wstępne i 
dodatkowe 

Ukończone studia wyższe i uprawnienia pedagogiczne 

Rodzaj i liczba godzin zajęć Wypełnić w przypadku zajęć prowadzonych również                
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dydaktycznych wymagających 
bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego i 
studentów 

w formie e-learning. 

Liczba punktów ECTS 
przypisana 
przedmiotowi/modułowi*) 

4 

Stosowane metody 
dydaktyczne 

Wykłady i ćwiczenia z wykorzystaniem prezentacji 
komputerowej, przeźroczy i foliogramów 

Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia uzyskanych przez 
słuchaczy 

Ocena bieżącej pracy i wiedzy uczestników, testy 

sprawdzające 

Forma i warunki zaliczenia 
przedmiotu/modułu*), w tym 
zasady dopuszczenia do 
egzaminu, zaliczenia 

Testowy egzamin zaliczeniowy 

Treści programowe 
przedmiotu/modułu 
kształcenia*) 

Pojęcia „biotechnologia”. Biotechnologia współczesna. 
Najnowsze osiągnięcia biotechnologii. Wykorzystanie 
nowoczesnej biologii w ochronie środowiska, medycynie, 
przemyśle spożywczym. 

Wykaz literatury obowiązkowej 
i uzupełniającej 

Błaszczyk M.K. Mikrorganizmy w ochronie środowiska. WN 
PWN, Warszawa, 2007 
Libudzisz Z, Kowal K., Żakowska Z. Mikrobiologia 
techniczna, tom  2. WN PWN, Warszawa, 2008 
Winter P.C., Hickey G.I., Fletcher H.L. Genetyka. Krótkie 
wykłady. WN PWN, Warszawa, 2008 
Wiedza i Życie 
Świat Nauki 

 

 

 
 
 

Lp. 

 
 
 

Nazwa 
Przedmiotu 

 
Liczba godzin 

 
 
 

Forma 
zaliczenia 

 
 
Ogółem 

 
 
Wykłady 

Ćwiczenia 
Konwersatoria 
Warsztaty 
Zajęcia 
terenowe 

 
13 
 

Wybrane zagadnienia prawa 
oświatowego 

 
10 

 
10 

 
0 

Egzamin 
Test wyboru 

    
 

Nazwa przedmiotu/modułu 
kształcenia*) 

Wybrane zagadnienia prawa oświatowego 

Język przedmiotu/modułu 
kształcenia*) 

polski 

Efekty kształcenia dla 
przedmiotu/modułu 
kształcenia*) 
(wiedza, umiejętności, 
kompetencje społeczne) 

Po ukończeniu zajęć uczestnik powinien: Znać założenia 
reformy programowej. Pojęcie kształcenia ustawicznego. 
Regulacje prawne w Unii Europejskiej. Zakres 
odpowiedzialności karnej i administracyjnej nauczyciela. 
Możliwości obrony prawnej nauczyciela. 
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Semestr, w którym 
przedmiot/moduł*) jest 
realizowany 

III semestr 

Forma realizacji zajęć 
Wykład 

Wymagania wstępne i 
dodatkowe 

Ukończone studia wyższe i uprawnienia pedagogiczne 

Rodzaj i liczba godzin zajęć 
dydaktycznych wymagających 
bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego i 
studentów 

Wypełnić w przypadku zajęć prowadzonych również           

w formie e-learning. 

Liczba punktów ECTS 
przypisana 
przedmiotowi/modułowi*) 

2 

Stosowane metody 
dydaktyczne 

Wykład ilustrowany 

Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia uzyskanych przez 
słuchaczy 

Bieżąca weryfikacja wiedzy uczestników 

Forma i warunki zaliczenia 
przedmiotu/modułu*), w tym 
zasady dopuszczenia do 
egzaminu, zaliczenia 

Test końcowy 

Treści programowe 
przedmiotu/modułu 
kształcenia*) 

Podstawowe i aktualne akty prawne z zakresu prawa 
oświatowego 

Wykaz literatury obowiązkowej 
i uzupełniającej 

Pilich Mateusz, 2006: Ustawa o systemie oświaty. 
Komentarz.   OFICYNA a Wolters Kluwer business , 
Warszawa. 

 

 

Lp. 
Nazwa 

Przedmiotu 

Liczba godzin 

Forma 
zaliczenia 

Ogółem 

 
 
Wykłady 

Ćwiczenia 
Konwersatoria 
Warsztaty 
Zajęcia 
terenowe 

14 
Zastosowanie informatyki  
w nauczaniu przedmiotu 

biologia 
5  5 

Praca 
wykonana 

przez 
uczestnika 

 
 

Nazwa przedmiotu/modułu 
kształcenia*) 

Zastosowanie informatyki w nauczaniu przedmiotu biologia 

Język przedmiotu/modułu 
kształcenia*) 

polski 

Efekty kształcenia dla 
przedmiotu/modułu 
kształcenia*) 

Tłumaczy podstawowe prawidłowości warunkujące 
występowania organizmów w różnych typach środowisk. 
Tłumaczy zasady wykorzystania narzędzi informatycznych 



24 

 

(wiedza, umiejętności, 
kompetencje społeczne) 

do analizy danych. Wskazuje interdyscyplinarne aspekty 
współczesnej biologii i nauk przyrodniczych. Wyszukuje 
informacje z literatury naukowej i elektronicznych baz 
danych zalecanych dla nauk przyrodniczych w języku 
ojczystym i potrafi integrować zdobyte wiadomości.  
Operuje podstawowymi pakietami oprogramowania 
komputerowego w zakresie pozwalającym na ich 
stosowanie w studiowanej dyscyplinie jak i w życiu 
codziennym (edytory tekstów, bazy danych, arkusze 
kalkulacyjne, biblioteki numeryczne). Rozumie potrzebę 
ciągłego dokształcania się i systematycznego doskonalenia 
swoich umiejętności.  Krytycznie podchodzi do informacji 
upowszechnianych w mediach, szczególnie z zakresu nauk 
przyrodniczych.  

Semestr, w którym 
przedmiot/moduł*) jest 
realizowany 

III semestr 

Forma realizacji zajęć 
ćwiczenia 

Wymagania wstępne i 
dodatkowe 

Ukończone studia wyższe i uprawnienia pedagogiczne 

Rodzaj i liczba godzin zajęć 
dydaktycznych wymagających 
bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego i 
studentów 

Wypełnić w przypadku zajęć prowadzonych również w 

formie e-learning. 

Liczba punktów ECTS 
przypisana 
przedmiotowi/modułowi*) 

2 

Stosowane metody 
dydaktyczne 

Wykład, pokaz, obserwacja, ćwiczenia praktyczne 

Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia uzyskanych przez 
słuchaczy 

Bieżąca ocena jakości pracy uczestnika 

Forma i warunki zaliczenia 
przedmiotu/modułu*), w tym 
zasady dopuszczenia do 
egzaminu, zaliczenia 

Ocena pracy wykonanej przez uczestnika 

Treści programowe 
przedmiotu/modułu 
kształcenia*) 

Rola komputera w edukacji i badaniach naukowych. 
Programy komputerowe w nauczaniu biologii. Zapoznanie      
z podstawowymi pojęciami i cechami programów 
edukacyjnych. Znaczenie zastosowania nauczania 
problemowego, projektu i studium przypadku. Znaczenie 
myślenia komputacyjnego, kompetencje kluczowe w XXI 
wieku w nowoczesnej edukacji. Metody wykorzystania 
programów edukacyjnych oraz stron internetowych            
w nauczaniu. Znajomość nowoczesnych metod komunikacji 
internetowej i ich rolę dla edukacji. Przeglądarki 

internetowe i rzetelność informacji. Wytwarzanie prostych 
środków dydaktycznych przy wykorzystaniu komputera            
i zaprezentowanych programów (np.: Google Earth, QCP, 

CaseIT, NetLogo, MolecularWorkbench, CLC Sequence 
Viewer, GapMinder). 

Wykaz literatury obowiązkowej Koniec epoki kredy, A. Pezda, Agora, 2011 



25 

 

i uzupełniającej Mobilna Edukacja, M-learning, czyli (r)ewolucja w 
nauczaniu. Przewodnik dla nauczycieli, 2011 
Modelowanie rzeczywistości Jak w komputerze przegląda 
się świat, I. Białynicki-Birula, I. Białynicka-Birula, 2007 
Cyfrowa przyszłość edukacja mediana i informacyjna w 
Polsce, red J. Lipszyc, NIA 
Komputerowe wspomaganie procesu kształtowania 
umiejętności kluczowych uczniów szkoł podstawowych, 
Huk T. 2007, Uniwersytet Śląski 
Jak będzie zmieniać się edukacja, wyzwania dla polskiej 
szkoły i ucznia, Kołdziejczyk W. Polak M., Instytut 
Obywatelski, 2011 

 

 

 
 
 

Lp. 

 
 

 
Nazwa 

Przedmiotu 

 
Liczba godzin  

 
 

Forma 
zaliczenia 

 
 
Ogółem 

 
 
Wykłady 

Ćwiczenia 
Konwersatoria 
Warsztaty 
Zajęcia 
terenowe 

 
15 
 

Dydaktyka przedmiotu 
„biologia”. Nowoczesny 

projekt procesu 
dydaktycznego. 

21 6 15 

Ocena 
materiałów 

wytworzonych 
przez 

uczestników 
zajęć 

 
 

Nazwa przedmiotu/modułu 
kształcenia*) 

Dydaktyka przedmiotu „biologia”. Nowoczesny projekt 

procesu dydaktycznego. 

Język przedmiotu/modułu 
kształcenia*) 

polski 

Efekty kształcenia dla 
przedmiotu/modułu 
kształcenia*) 
(wiedza, umiejętności, 
kompetencje społeczne) 

Tłumaczy podstawowe prawidłowości warunkujące 
występowania organizmów w różnych typach środowisk. 
Dyskutuje uwarunkowania społeczno-gospodarcze 
funkcjonowania nauk biologicznych. Wyszukuje informacje 
z literatury naukowej i elektronicznych baz danych 
zalecanych dla nauk przyrodniczych w języku ojczystym            
i potrafi integrować zdobyte wiadomości.  Wykorzystuje 
wiedzę z innych obszarów nauk biologicznych                            
i przyrodniczych w poszerzaniu wiedzy z biologii. 
Racjonalnie planuje i realizuje proces samokształcenia oraz 
wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na 
podstawie danych pochodzących z różnych źródeł. 
Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się                           
i systematycznego doskonalenia swoich umiejętności.  
Potrafi formułować opinie na temat podstawowych 
zagadnień przyrodniczych i popularyzować wiedzę z tej 
dziedziny nauki.  Wykazuje twórczą postawę w życiu 
zawodowym i społecznym. 
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Semestr, w którym 
przedmiot/moduł*) jest 
realizowany 

III semestr 

Forma realizacji zajęć 
Wykład, ćwiczenia 

Wymagania wstępne i 
dodatkowe 

Ukończone studia wyższe i uprawnienia pedagogiczne 

Rodzaj i liczba godzin zajęć 
dydaktycznych wymagających 
bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego i 
studentów 

Wypełnić w przypadku zajęć prowadzonych również                

w formie e-learning. 

Liczba punktów ECTS 
przypisana 
przedmiotowi/modułowi*) 

3 

Stosowane metody 
dydaktyczne 

 

Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia uzyskanych przez 
słuchaczy 

Bieżąca ocena jakości pracy oraz wiedzy uczestników 

Forma i warunki zaliczenia 
przedmiotu/modułu*), w tym 
zasady dopuszczenia do 
egzaminu, zaliczenia 

Ocena materiałów wytworzonych przez uczestników zajęć 

Treści programowe 
przedmiotu/modułu 
kształcenia*) 

Podstawa programowa kształcenia ogólnego na III i IV 
etapie edukacyjnym. Cele kształcenia i treści nauczania 
przedmiotu (prowadzenia zajęć) na III i IV etapie 
edukacyjnym. Przedmiot (rodzaj zajęć) w kontekście 
wcześniejszego i dalszego kształcenia. Struktura              
wiedzy przedmiotowej. Integracja wewnątrz-                                         
i międzyprzedmiotowa. Program nauczania - tworzenie              
i modyfikacja, analiza, ocena, dobór i zatwierdzanie. 
Projektowanie procesu kształcenia. Rozkład materiału. 
Formalna struktura lekcji jako jednostki metodycznej. 
Sytuacje wpływające na przebieg lekcji. Typy i modele 
lekcji w biologii. Planowanie lekcji. Formułowanie celów 
lekcji i dobór treści nauczania. Konwencjonalne                        
i niekonwencjonalne metody nauczania, w tym metody 
aktywizujące. Metoda projektów. Praca badawcza ucznia. 
Dobór metod dydaktycznych. Organizacja pracy w klasie, 
praca w grupach. Indywidualizacja nauczania. Formy pracy 
specyficzne dla danego przedmiotu (rodzaju zajęć): 
wycieczki, zajęcia terenowe i laboratoryjne, doświadczenia. 
Praca domowa. Środki dydaktyczne: podręczniki, pakiety 
edukacyjne i pomoce dydaktyczne – dobór i wykorzystanie. 
Edukacyjne zastosowania mediów i technologii 
informacyjnej. Konstruowanie testów i sprawdzianów. 
Ocenianie i jego rodzaje. Ocenianie bieżące, semestralne          
i roczne. Ocenianie wewnętrzne i zewnętrzne. Funkcje 
oceny. Egzaminy kończące etap edukacyjny. 
 

Wykaz literatury obowiązkowej 
i uzupełniającej 

Kaczmarzyk M., Kopeć D. 2007: Dydaktyka zdrowego 
rozsądku, wyd. Wiking.  
Taraszkiewicz M.1997: Jak uczyć lepiej, czyli refleksyjny 
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praktyk w działaniu. Wydawnictwo CODN. 
Berne E. 1994 :W co grają ludzie. Psychologia stosunków 
międzyludzkich PWN  
Warszawa 
Della Fish 1996: Kształcenie przez praktykę Wydawnictwo 
CODN  
Radnor H. 1995 :Ewaluacja. Program TERM FRSE, 
Ministerstwo Edukacji Narodowej. 
Komorowska H.1995: Konstrukcja, realizacja i ewaluacja 
programu nauczania. IBE, Warszawa 

 

 

 
 
 

Lp. 

 
 
 

Nazwa 
Przedmiotu 

 
Liczba godzin 

 
 
 

Forma 
zaliczenia 

 
 
Ogółem 

 
 
Wykłady 

Ćwiczenia 
Konwersatoria 
Warsztaty 
Zajęcia 
terenowe 

 
16 
 

Wybrane zagadnienia 
biologii teoretycznej               

w dydaktyce przedmiotowej 

 
10 

 
0 

 
10 

Zaliczenie 
 

 
 

Nazwa przedmiotu/modułu 
kształcenia*) 

Wybrane zagadnienia biologii teoretycznej w dydaktyce 

przedmiotowej 

Język przedmiotu/modułu 
kształcenia*) 

polski 

Efekty kształcenia dla 
przedmiotu/modułu 
kształcenia*) 
(wiedza, umiejętności, 
kompetencje społeczne) 

Definiuje i objaśnia podstawowe prawa fizyki i chemii 
niezbędne dla zrozumienia procesów i zjawisk 
przyrodniczych. Tłumaczy podstawowe prawidłowości 
warunkujące występowania organizmów w różnych typach 
środowisk. Operuje pojęciami i terminami przyrodniczymi 
właściwymi dla studiowanego kierunku i dziedzin 
pokrewnych. Dyskutuje uwarunkowania środowiskowe w 
aspekcie idei zrównoważonego rozwoju. Objaśnia 
podstawy teoretyczne metod doświadczalnych                          
i terenowych oraz wymienia najważniejsze techniki 
badawcze w naukach biologicznych. Demonstruje                     
i wykorzystuje podstawowe zagadnienia z innych obszarów 
nauk biologicznych i przyrodniczych w poszerzeniu wiedzy 
z zakresu biologii. Wyjaśnia podstawowe uwarunkowania 
ekonomiczne    i rozumie zasady finansowania badań 
naukowych. Wyszukuje informacje z literatury naukowej             
i elektronicznych baz danych zalecanych dla nauk 
przyrodniczych w języku ojczystym i potrafi integrować 
zdobyte wiadomości. Dostrzega związki i zależności 
między biologią a innymi obszarami nauk biologicznych              
i przyrodniczych.  Wykazuje szerokie zainteresowania 
naukami biologicznymi i przyrodniczymi. Wyjaśnia                     
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i rewiduje swoje poglądy oraz szanuje poglądy innych 
osób. Dostrzega problemy społeczne i środowiskowe                
i właściwe na nie reaguje. Potrafi formułować opinie na 
temat podstawowych zagadnień przyrodniczych                        
i popularyzować wiedzę z tej dziedziny nauki.  

Semestr, w którym 
przedmiot/moduł*) jest 
realizowany 

III semestr 

Forma realizacji zajęć 
Ćwicznia, konwersatorium 

Wymagania wstępne i 
dodatkowe 

Ukończone studia wyższe i uprawnienia pedagogiczne 

Rodzaj i liczba godzin zajęć 
dydaktycznych wymagających 
bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego i 
studentów 

Wypełnić w przypadku zajęć prowadzonych również                  

w formie e-learning. 

Liczba punktów ECTS 
przypisana 
przedmiotowi/modułowi*) 

2 

Stosowane metody 
dydaktyczne 

Dyskusja, heureza, burza mózgów,  

Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia uzyskanych przez 
słuchaczy 

Bieżąca ocena wiedzy i umiejętności uczestników 

Forma i warunki zaliczenia 
przedmiotu/modułu*), w tym 
zasady dopuszczenia do 
egzaminu, zaliczenia 

Pisemna praca końcowa 

Treści programowe 
przedmiotu/modułu 
kształcenia*) 

Obserwacje i eksperyment w biologii; teoria ewolucji jako 
centralna teoria biologii; czy teoria ewolucji jest 
weryfikowalna?; Arystoteles i początki biologii; Linneusz             
i porządek przyrody; Darwin i wyjaśnianie różnorodności 
organizmów; nadużycia wniosków z teorii ewolucji: 
„darwinizm społeczny”, rasizm, seksizm i inne formy 
nietolerancji; co mówi, a czego nie mówi socjobiologia; 
dylematy bioetyki w świetle osiągnięć współczesnej 
genetyki, biotechnologii i medycyny; media a świadomość 
ekologiczna społeczeństwa; zdrowie w mediach: między 
reklamą a informacją; prawda i mity na temat żywności typu 
light; biologiczne granice rekordów sportowych; co nam 
dała medycyna sportowa? 

Wykaz literatury obowiązkowej 
i uzupełniającej 

Bernard J. Od biologii do etyki PWN 1994 
Dunba Rr., Pchły, plotki i ewolucja języka. Wydawnictwo 
Czarna Owca. 2009. 
Biedrzycki M., Genetyka kultury, Prószyński i S-ka, 
Warszawa 1998. 
Blackmore S., Maszyna memowa Rebis, Poznań 2002. 
Csikszentmihalyi M., Przepływ. MODERATOR 2005. 
Dobzhansky T., Różnorodność i równość, Państwowy 
Instytut Wydawniczy, Warszawa 1979. 
Jacobe F., Gra możliwości. Państwowy Instytut 
Wydawniczy, Warszawa 1987 
Harris J., R., Każdy inny. O naturze ludzi i 
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niepowtarzalności człowieka, Smak Słowa, Sopot 2010. 
Laszlo E., Systemowy obraz świata, Państwowy Instytut 
Wydawniczy, Warszawa 1978. 
Popper R., K., Wszechświat otwarty, Znak, Kraków 1996. 
Wężowicz-Ziółkowska D., Moc narrativum. Idee biologii we 
współczesnym dyskursie humanistycznym, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008. 

 

 

 
 
 

Lp. 

 
 

 
Nazwa 

Przedmiotu 

 
Liczba godzin 

 
 

 
Forma 

zaliczenia 

 
 
Ogółem 

 
 
Wykłady 

Ćwiczenia 
Konwersatoria 
Warsztaty 
Zajęcia 
terenowe 

 
17 
 
 

Ekologia w dzisiejszym 
świecie 

15 5 10 Egzamin 

 
 

Nazwa przedmiotu/modułu 
kształcenia*) 

Ekologia w dzisiejszym świecie 

Język przedmiotu/modułu 
kształcenia*) 

polski 

Efekty kształcenia dla 
przedmiotu/modułu 
kształcenia*) 
(wiedza, umiejętności, 
kompetencje społeczne) 

Charakteryzuje różnorodność flory i fauny oraz wykazuje 
znajomość czynników ją kształtujących. Rozróżnia                     
i charakteryzuje  wybrane typy siedlisk przyrodniczych                
i opisuje  przyczyny zmienności organizmów. Wyjaśnia 
podstawowe reguły i opisuje mechanizmy funkcjonowania 
życia na poziomie organizmu, populacji, biocenozy                    
i ekosystemu. Rozpoznaje podstawowe zagrożenia 
środowiska w skali globalnej, regionalnej i lokalnej. 
Tłumaczy podstawowe prawidłowości warunkujące 
występowania organizmów w różnych typach środowisk. 
Dyskutuje uwarunkowania środowiskowe w aspekcie idei 
zrównoważonego rozwoju. Wymienia i charakteryzuje 
formy ochrony przyrody oraz przywołuje podstawowe 
regulacje prawne w tym zakresie obowiązujące w Polsce, 
Europie i na świecie. Dostrzega związki i zależności między 
biologią a innymi obszarami nauk biologicznych                         
i przyrodniczych. Prezentuje własne poglądy, potrafi 
dobierać podstawowe naukowe argumenty w celu ich 
obrony. Docenia znaczenie badań na rzecz ochrony 
różnorodności biologicznej i widzi możliwość wykorzystania 
zdobytej wiedzy i umiejętności we współpracy                          
z odpowiednimi instytucjami. Stosuje zasady bioetyki,  jest 
świadomy etycznego wymiaru badań naukowych.  

Semestr, w którym 
przedmiot/moduł*) jest 
realizowany 

III semestr 
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Forma realizacji zajęć 
Wykład, ćwiczenia 

Wymagania wstępne i 
dodatkowe 

Ukończone studia wyższe i uprawnienia pedagogiczne 

Rodzaj i liczba godzin zajęć 
dydaktycznych wymagających 
bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego i 
studentów 

Wypełnić w przypadku zajęć prowadzonych również                 

w formie e-learning. 

Liczba punktów ECTS 
przypisana 
przedmiotowi/modułowi*) 

2 

Stosowane metody 
dydaktyczne 

Wykład, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia terenowe, 
dyskusja 
 

Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia uzyskanych przez 
słuchaczy 

Bieżąca ocena wiedzy i kompetencji uczestników 

Forma i warunki zaliczenia 
przedmiotu/modułu*), w tym 
zasady dopuszczenia do 
egzaminu, zaliczenia 

Egzamin pisemny – końcowy test wyboru i uzupełnień 

Treści programowe 
przedmiotu/modułu 
kształcenia*) 

Różnorodność biosfery, stan znajomości, próby jej 
szacowania. Znaczenie różnorodności biologicznej dla 
człowieka – konieczność jej zachowania i ochrony. 
Czynniki kształtujące różnorodność biologiczną                         
i sprzyjające jej utrzymaniu się. Ekologia a nauka o 
ewolucji. Czynniki kształtujące warunki życia organizmów w 
różnych środowiskach. Adaptacja organizmów do 
warunków środowiska, ekotypy, tolerancja ekologiczna. 
Przekształcenie środowiska pod wpływem antropopresji, 
reakcje roślin i zwierząt. Interakcje międzygatunkowe, 
koewolucja. Struktura i organizacja biocenozy (właściwości, 
gildie, gatunki zwornikowe i dominujące). Zmiany 
zachodzące w biocenozach, modele sukcesji. Eksploatacja 
zasobów naturalnych – perspektywy wyczerpania, 
możliwości działań ochronnych. Ekologia stosowana – 
eksploatacja populacji, walka ze szkodnikami, ochrona 
przyrody. 

Wykaz literatury obowiązkowej 
i uzupełniającej 

Begon M., Mortimer M., Thompson D.J. Ekologia populacji. 
Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999. 
Dobrzański G., Dobrzańska B., Kiełczewski D. Ochrona 
środowiska przyrodniczego. Wydawnictwo Ekonomia i 
Środowisko, Białystok 1997. 
Krebs Ch.J. Ekologia. Eksperymentalna analiza 
rozmieszczenia i liczebności. PWN, Warszawa 1996. 
Umiński T. Ekologia. Środowisko. Przyroda. Wydawnictwa 
Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995. 
Weiner J. Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik ekologii 
ogólnej. PWN, Warszawa 1999. 
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Lp. 
Nazwa 

przedmiotu 

Liczba godzin 

Forma 
zaliczenia 

Ogółem 

 
 
Wykłady 

Ćwiczenia 
Konwersatoria 
Warsztaty 
Zajęcia 
terenowe 

18 
Praktyka w zakresie 

nauczania przedmiotu 
BIOLOGIA 

60  60 
Opinia 

opiekuna 
praktyki 

 
 

Nazwa przedmiotu/modułu 
kształcenia*) 

Praktyka w zakresie nauczania przedmiotu BIOLOGIA 

Język przedmiotu/modułu 
kształcenia*) 

polski 

Efekty kształcenia dla 
przedmiotu/modułu 
kształcenia*) 
(wiedza, umiejętności, 
kompetencje społeczne) 

Demonstruje i wykorzystuje podstawowe zagadnienia               
z innych obszarów nauk biologicznych i przyrodniczych            
w poszerzeniu wiedzy z zakresu biologii. Wskazuje 
interdyscyplinarne aspekty współczesnej biologii i nauk 
przyrodniczych. Przedstawia i interpretuje podstawowe 
zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. 
Wyszukuje informacje z literatury naukowej                                 
i elektronicznych baz danych zalecanych dla nauk 
przyrodniczych w języku ojczystym i potrafi integrować 
zdobyte wiadomości. Rozumie potrzebę ciągłego 
dokształcania się i systematycznego doskonalenia swoich 
umiejętności.  Jest odpowiedzialny za powierzany sprzęt            
i własną pracę oraz szanuje pracę innych. Jest 
odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych. 
Wykazuje twórczą postawę w życiu zawodowym                        
i społecznym.  

Semestr, w którym 
przedmiot/moduł*) jest 
realizowany 

III semestr 

Forma realizacji zajęć 
Ćwiczenia 

Wymagania wstępne i 
dodatkowe 

Zaliczenie większości przedmiotów kierunkowych                     

w ramach studium podyplomowych 

Rodzaj i liczba godzin zajęć 
dydaktycznych wymagających 
bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego i 
studentów 

Wypełnić w przypadku zajęć prowadzonych również                

w formie e-learning. 

Liczba punktów ECTS 
przypisana 
przedmiotowi/modułowi*) 

8 

Stosowane metody 
dydaktyczne 

Hospitacja, obserwacja, samodzielne prowadzenie lekcji 

Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia uzyskanych przez 
słuchaczy 

Bieżąca ocena pracy w czasie praktyk prowadzona przez 

nauczyciela prowadzącego  
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Forma i warunki zaliczenia 
przedmiotu/modułu*), w tym 
zasady dopuszczenia do 
egzaminu, zaliczenia 

Pozytywna opinia nauczyciela opiekuna praktyki 

pedagogicznej 

Treści programowe 
przedmiotu/modułu 
kształcenia*) 

Organizacja procesu dydaktycznego w szkole, praktyczne 
uwarunkowania w nauczaniu biologii, instytucje 
wspierające szkoły, sposoby zdobywania wsparcia                  
w zakresie metodyki u dydaktyki. Zasoby szkoły w procesie 
dydaktycznym.  

Wykaz literatury obowiązkowej 
i uzupełniającej 

Della Fish 1996 Kształcenie przez praktykę Wydawnictwo 
CODN. 
Kaczmarzyk M., Kopeć D. 2007: Dydaktyka zdrowego 
rozsądku, wyd. Wiking.  

 

 

 

 


