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Forma(y) zajęć, liczba 
realizowanych godzin 

Wykład, ćwiczenia, 30 godzin w semestrze (IOP PAN, 
IOP PAN, IZ PiB) 
 

Cele przedmiotu 

1. Poznanie różnych miar oceny bioróżnorodności (IOP PAN). 
2. Poznanie różnorodności i funkcji mikroorganizmów glebowych oraz metod 

pomiarów parametrów mikrobiologicznych gleby (IB PAN) 

3. Poznanie bioróżnorodności zwierząt gospodarskich oraz produktów od nich 
wytwarzanych (IZ PiB) 
 

Wymagania wstępne Podstawowa wiedza na poziomie studiów II stopnia z zakresu 
biologii i ekologii. Elementarne umiejętności związane z pracą w 
laboratorium. Podstawowa wiedza na temat parametrów 
jakościowych produktów odzwierzęcych oraz ich znaczenie dla 
zdrowia człowieka. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Wiedza: Doktorant rozróżnia ekologiczne miary bioróżnorodności 
takie jak bogactwo gatunkowe, różnorodność genetyczna, 
różnorodność filogenetyczna, różnorodność funkcjonalna oraz 
określa, która z nich jest ważna w praktyce ochrony przyrody. 
Doktorant charakteryzuje główne grupy mikroorganizmów 
glebowych i ich najważniejsze funkcje oraz analizuje czynniki 
wpływające na różnorodność i liczebność mikroorganizmów 
glebowych. Doktorant wymienia i charakteryzuje podstawowe 
metody używane w badaniach mikroorganizmów glebowych. 



 
 

 

 Efekty kształcenia 

Doktorant opisuje możliwości wykorzystania różnorodności 
zwierząt gospodarskich w tworzeniu produktów regionalnych i 
tradycyjnych. 
 
Umiejętności: Doktorant rozpoznaje i analizuje procesy prowadzące 
do powstania bioróżnorodności w różnych skalach przestrzennych 
i czasowych.  
Doktorant stosuje narzędzia i procedury laboratoryjne oraz 
wykonuje obliczenia na podstawie wygenerowanych danych w celu 
oceny wybranych parametrów mikrobiologicznych.  
Doktorant rozpoznaje i dokonuje świadomych wyborów 
jakościowych produktów odzwierzęcych uwzględniając nie tylko 
aspekty wytwórcze ale także różnorodność gatunkową.  

 

Kompetencje społeczne: Doktorant jest gotów przedstawiać oceny 
które miary bioróżnorodności są ważne w podejmowaniu 
praktycznych działań ochrony przyrody.  
Doktorant jest przygotowany do pracy w grupie i w laboratorium 
analitycznym. 
Doktorat nabył wiedzę z zakresu roli i znaczenia produktów 
odzwierzęcych w aspekcie poprawy zdrowotności człowieka oraz 
możliwości modyfikowania parametrów jakościowych produktów w 
oparciu o bioróżnorodność gatunkową zwierząt i jest zorientowany 
na dokonywanie świadomej konsumpcji produktów odzwierzęcych. 
 

Treści programowe 

Kurs obejmuje zagadnienia: 
1. Komponenty bioróżnorodności i ich wzajemne relacje. 
2. Priorytety działań ochronnych w oparciu o różne miary bioróżnorodności.  
3. Główne grupy mikroorganizmów glebowych – ich różnorodność i znaczenie w 
ekosystemie. 
4. Czynniki wpływające na różnorodność i aktywność mikroorganizmów glebowych. 
5. Metody pomiarów parametrów mikrobiologicznych gleby, ich podstawy teoretyczne i 
praktyczne wykonanie. 
6. Charakterystyka uwarunkowań produkcji i jakości surowców pochodzących od 
roślinożernych zwierząt futerkowych. 
7. Rasy i odmiany barwne roślinożernych zwierząt futerkowych utrzymywanych w kraju. 
8. Walory prozdrowotne produktów drobiowych w tym jaj w aspekcie bioróżnorodności 
gatunkowej. 
9. Restytucja rodzimych ras kóz i możliwości rozwoju rynku produktów kozich. 
10. Bioróżnorodność w hodowli owiec - owcze produkty regionalne i tradycyjne. 

11. Ochrona zasobów genetycznych - zachowawcze rasy świń. 
12. Modyfikowanie parametrów jakościowych produktów pochodzących od bydła 
mlecznego i mięsnego. 
13. Rola produktów odzwierzęcych w żywieniu człowieka i rozwoju produkcji rolniczej.  
 
Metody dydaktyczne Wykład z prezentacją multimedialną.  

Przedstawienie w sposób uporządkowany zagadnień 
związanych z ochroną bioróżnorodności, różnorodnością 
mikrobiologiczną gleby. Przedstawienie narzędzi naukowych 
używanych w wybranych zagadnieniach ochrony przyrody. 
Omówienie metod analizy aktywności mikroorganizmów 



glebowych. Przedstawienie zagadnień produkcji zwierzęcej, 
bioróżnorodności gatunkowej i produktowej. 
Ćwiczenia. 
Nauka systematycznej dyskusji w oparciu o dane terenowe. 
Nauka obliczania różnych miar bioróżnorodności w 
środowisku R. Praca w laboratorium analitycznym 
Rozpoznawanie znakowania produktów zwierzęcych i ich 
identyfikacja na rynku. 

  
Sposób(y) i forma(y) 

zaliczenia 
Zaliczenie na ocenę. 
Warunkiem zaliczenia kursu jest uczestnictwo w ćwiczeniach 
oraz wykładach, a także wykonanie raportu lub egzamin 
pisemny. 

 
Metody i kryteria oceny 18 Uczestnictwo w wykładach i ćwiczeniach potwierdzone 

poprzez listę obecności.  
Zaliczenie końcowe z materiału prezentowanego na 
wykładach i ćwiczeniach w formie raportu z wymaganiami 
określonymi przez prowadzącego lub egzaminu pisemnego wg 
załączonych zasad. 
 

Całkowity nakład pracy 

studenta potrzebny do 

osiągnięcia założonych 

efektów w godzinach oraz 

punktach ECTS 

IOP PAN: udział w wykładach (5 godz.); udział w ćwiczeniach 
(5 godz.). 
IB PAN: udział w wykładach (3 godz.); udział w ćwiczeniach (7 
godz.). 
IZ PiB: udział w wykładach (8 godz.); udział w ćwiczeniach (2 
godz.). 
 
Przygotowanie się do zaliczenia - doktorant przygotowuje się 
samodzielnie lub w grupie do zajęć pod względem 
teoretycznym, następnie określone zagadnienie jest 
wykorzystywane w analizie danych, przygotowaniu raportu i 
w egzaminie (30 godz.).  
2 ECTS 
 

Język wykładowy Polski 
Praktyki zawodowe w 

ramach przedmiotu 

- 
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Zasady egzaminu 

 
1. Egzamin następuje po każdej z dwóch części bloku wykładów. 

2. Egzamin przeprowadza i ocenia członek Rady Studium z Instytutu PAN, 
odpowiedzialny za każdą część bloku wykładów.  
3. Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnego testu. 

4. Test egzaminacyjny zawiera pytania otwarte i zamknięte - jednokrotnego 
lub wielokrotnego wyboru punktowane wg zasad: 

a) za prawidłową odpowiedź w pytaniu otwartym przyznane są 2 punkty; 

b) za prawidłową odpowiedź na pytanie jednokrotnego wyboru przyznany 
jest 1 punkt; 

c) za prawidłową odpowiedź na pytanie wielokrotnego wyboru przyznane 
jest 0,5 punktu za każdą cząstkową poprawną odpowiedź. 

5. Ocena z egzaminu wynika z sumy punktów uzyskanych w teście 

egzaminacyjnym i określana jest wg zasad: 
 

Procent (%) sumy 
punktów 
możliwych do 

uzyskania 

Ocena 

Słowna Liczbowa 

91 – 100 bardzo dobry (bdb) 5,0 

81 – 90 ponad dobry (p.db) 4,5 

71 – 80 dobry (db) 4,0 

61 – 70 ponad dostateczny (p.dst) 3,5 

55 – 60 dostateczny (dst) 3,0 

  0 – 54 niedostateczny (ndst) 2,0 

 
6. Nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie skutkuje otrzymaniem 
oceny „2,0” (niedostateczny). 

7. Egzamin jest zdany po uzyskaniu 55% sumy punktów możliwych do 
otrzymania w teście egzaminacyjnym. 

8. Pozytywne oceny z egzaminu nie podlegają poprawie na wyższy stopień.  
9. W przypadku otrzymania z egzaminu oceny niedostatecznej doktorantowi 
przysługuje tylko jeden egzamin poprawkowy w trakcie roku akademickiego 

(por. Regulamin studiów doktoranckich).  
10. Ocena z egzaminu poprawkowego jest średnią z oceny niedostatecznej oraz 

oceny uzyskanej z egzaminu poprawkowego. 
11. Egzamin poprawkowy przeprowadzany jest wg niniejszych zasad.  
12. Ocenę wpisuje do indeksu i karty egzaminacyjnej doktoranta osoba 

przeprowadzająca egzamin.  


