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Opis efektów kształcenia dla modułu  

Nr efektu 
kształcenia 

Doktorant, który zaliczył moduł  
wie/umie/potrafi  

Symbol 
efektu  

Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia  

1  
Ma dobrze podbudowaną teoretycznie wiedzę 

o charakterze szczegółowym, związaną z 

obszarem prowadzonych badań, której 

źródłem są w szczególności publikacje o 

charakterze naukowym, obejmujące 

najnowsze osiągnięcia nauki w obszarze 

prowadzonych badań.  
 

TC_W_0

2 

IC_W_0

2 
 

egzamin pisemny 

2  
Potrafi rozwiązywać złożone zadania i problemy 

związane z reprezentowaną dyscypliną 

naukową, w tym zadania i problemy nietypowe, 

stosując koncepcyjnie nowe metody, wnoszące 

wkład do rozwoju wiedzy lub stanowiące 

nowatorskie rozwiązania o praktycznym 

zastosowaniu, których poziom oryginalności 

uzasadnia publikację w recenzowanych 

wydawnictwach. 
 

 

TC_U_0

3  

IC_U_0

3  
 

egzamin pisemny 



3  
Rozumie i odczuwa potrzebę ciągłego dokształcania 

się - podnoszenia kompetencji zawodowych i 

osobistych, a zwłaszcza śledzenia i analizowania 

najnowszych osiągnięć związanych z 

reprezentowaną dyscypliną naukową. 

TC_K_02  

IC_K_02  

egzamin pisemny 

Treści modułu (program zajęć)  

Szlaki metaboliczne. Aktywacja i dezaktywacja enzymów. Aminokwasy, peptydy i białka. Cukry proste -  

budowa i metabolizm. Nuklozydy i nukleotydy. Kwasy nukleinowe. Biosynteza białka. Molekularne 

podstawy działania leków przeciwnowotworowych oraz anty-HIV. 

Wymagania wstępne i dodatkowe  

Znajomość chemii organicznej na poziomie ukończonych studiów II stopnia (magisterskich). 

Zalecana literatura i pomoce naukowe  

1. Materiały od prowadzącego 

2. Biochemia - Jeremy M. Berg, Lubert Stryer, John L. Tymoczko 

3. Inne wydawnictwa pokrewne tej tematyce. 

Nakład pracy doktoranta (bilans punktów ECTS)  

Forma nakładu pracy doktoranta (udział w zajęciach, przygotowanie do zajęć, 

przygotowanie prezentacji, przygotowanie do zaliczenia, przygotowanie do egzaminu, egzamin itp.)  
Obciążenie doktoranta [h]  

Udział w zajęciach 10 

Przygotowanie do zajęć 10 

Przygotowanie do zaliczenia 10 

Sumaryczne obciążenie pracą doktoranta  30 

Punkty ECTS za moduł  1 

Warunki zaliczenia modułu i ocena końcowa (OK): 

Zaliczenie przedmiotu na podstawie egzaminu -  pisemnego opracowania rozwiązania problemu w tematyce zajęć. 
Ocena końcowa jest oceną uzyskaną z egzaminu. 

Uwagi: 

 


