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Cele kształcenia
Wprowadzenie podstawowych i najważniejszych zagadnień biologii – zrozumienie podstaw funkcjonowania żywych organizmów oraz ich
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wzajemnych relacji.
Wprowadzenie podstawowych pojęć i definicji ogólnobiologicznych – niezbędnych do dalszego procesu nauki.
Zapoznanie się z najważniejszymi technikami i narzędziami badawczymi z zakresu biologii niezbędnymi do realizacji własnej pracy badawczej.

Treści programowe
Powstanie i ewolucja życia. Życie w ujęciu genetycznym i molekularnym. Energetyczne podstawy procesów życiowych. Wstęp do biologii komórki.
Systematyka organizmów żywych. Różnorodność świata żywego na poziomie gatunkowym i ekosystemalnym, jej zagrożenia i metody ochrony.
Zasady podziału systematycznego organizmów, wybrane grupy organizmów. Wstęp do biologii rozwoju, biochemiczne i fizjologiczne
podstawy funkcjonowania organizmów. Przystosowanie gatunków do różnych siedlisk i warunków środowiska. Podstawy ekologii ogólnej.
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Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)
K_W01: wymienia podstawowe prawa i teorie z zakresu
chemii, fizyki, matematyki i biologii

Wiedza
Student :
- zna i rozumie podstawowe pojęcia, prawa i definicje, na których opiera się
biologia,
- stosuje i upowszechnia zasady interpretowania zjawisk i procesów biologicznych
w pracy badawczej i działaniach praktycznych,
- rozpoznaje problemy badawcze z zakresu biologii, które wymagają
zastosowania zaawansowanych narzędzi badawczych.

Umiejętności
Kompetencje społeczne (postawy)
Kontakt
piotr.rutkowski@biol.ug.edu.pl
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