
Załącznik nr 3  

do uchwały Nr 52/2020 Senatu PUM  

z dnia 30 września 2020 r. 

 

Plan studiów 

Plan studiów dla studentów kierunku biotechnologia medyczna studia I stopnia 

– rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021 

 

Wydział prowadzący studia: Farmacji, Biotechnologii Medycznej i 

Medycyny Laboratoryjnej 

Kierunek Biotechnologia medyczna  

Poziom studiów studia I stopnia 

Poziom polskiej ramy kwalifikacji Poziom 7 

Profil studiów profil ogólnoakademicki 

Dyscyplina naukowa  nauki medyczne (MN) – 83%,  

nauki farmaceutyczne (NF) – 11%  

nauki o zdrowiu (NoZ) – 6%  

Forma studiów Studia stacjonarne 

Liczba semestrów 6 

Liczba punktów ECTS konieczna do 

ukończenia studiów na danym poziomie: 

180 

Łączna liczba godzin zajęć 

dydaktycznych 

2499 

Wymiar, zasady i forma odbywania 

praktyk zawodowych oraz liczba 

punktów ECTS, jaką student musi 

uzyskać w ramach tych praktyk 

160 h praktyk 

6 ECTS 

Student powinien zapoznać się z pracami 

badawczymi realizowanymi w jednostkach, 

w tym z zakresem zastosowania i 

korzyściami wynikającymi z włączenia 

zaawansowanych technologii do badań 

naukowych, sposobami rozwiązywania 

problemów badawczych, stosowaną 

metodyką, a także uczestniczyć we 

wszystkich etapach badań. 
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Tabela odniesień kierunkowych efektów uczenia się do obszarowych efektów kształcenia (EKO) 

  

Symbol 

EKK 
SYMBOL EKK 

Symbol 

(odniesienie 

do EKO) 

Dziedzina 

Wiedza 

K_W01 Wykazuje znajomość podstawowej terminologii, kluczowych pojęć z 

zakresu nauk przyrodniczych i medycyny 

P6S_WG1 NM 

K_W02 posiada podstawową wiedzę dotyczącą najważniejszych działów chemii 

nieorganicznej, organicznej i fizycznej 

P6S_WG2 NF 

K_W03 Ma wiedzę z zakresu budowy i funkcji kwasów nukleinowych, białek, 

lipidów i węglowodanów 

P6S_WG1 NM 

K_W04 Zna enzymy i białka wykorzystywane w biotechnologii i medycynie 

oraz czynniki ryzyka związane z ich stosowaniem (aspekty 

toksykologiczne, ustawodawstwo i regulacje prawne) 

P6S_WK1 NM 

K_W05 Posiada wiedzę dotyczącą właściwości chemicznych i biologicznych 

mikroelementów oraz głównych grup związków organicznych 

występujących w organizmach żywych, rozumie relacje między 

strukturą związków chemicznych a zachodzącymi reakcjami oraz zna 

mechanizmy przemian chemicznych 

P6S_WG1 NF 

K_W06 Zna strukturę i funkcje organelli komórkowych, komórek, tkanek, 

narządów i układów organizmu ludzkiego oraz rozumie 

współzależności ich budowy i funkcji w warunkach zdrowia i choroby 

P6S_WG2 NM 

K_W07 Wykazuje znajomość procesów cyklu komórkowego, starzenia i śmierci 

na poziomie komórkowym 

P6S_WG1 NM 

K_W08 Posiada wiedzę na temat budowy i funkcji organizmów 

prokariotycznych i eukariotycznych 

P6S_WG1 NM 

K_W09 Zna chemiczne, biofizyczne i biologiczne podstawy funkcjonowania 

komórek i narządów człowieka 

P6S_WG2 NM 

K_W10 Ma wiedzę z zakresu fizyki współczesnej potrzebną do zrozumienia 

zjawisk fizycznych oraz metod eksperymentalnych stosowanych do 

badania procesów biologicznych 

P6S_WG2 NM 

K_W11 Posiada wiedzę o zjawiskach fizycznych mających istotne znaczenie we 

współczesnej diagnostyce medycznej  

P6S_WG1 NM 

K_W12 Ma podstawową wiedzę dotyczącą możliwości zastosowania 

matematyki, statystyki oraz bioinformatyki w medycynie i 

biotechnologii 

P6S_WG1 NM 

K_W13 Wykazuje znajomość najważniejszych cech biologicznych bakterii, 

wirusów, grzybów i pasożytów, ich roli dla człowieka i środowiska, 

możliwości ich wykorzystania w genetyce oraz metod wykrywania, 

zapobiegania i zwalczania zakażeń i zarażeń 

P6S_WG1 NM 

K_W14 Ma wiedzę z zakresu biotechnologicznego wykorzystania 

mikroorganizmów i produktów ich metabolizmu 

P6S_WG1 NM 

K_W15 Ma wiedzę na temat wirusów oraz podstawowych systemów 

wektorowych bazujących na sekwencjach wirusowych powszechnie 

stosowanych w biologii molekularnej i biotechnologii  

P6S_WG2 NM 

K_W16 Ma podstawową wiedzę dotyczącą procesów komórkowych związanych 

z odpowiedzią immunologiczną 

P6S_WK1 NM 

K_W17 Posiada wiedzę o procesach metabolicznych, mechanizmach ich 

regulacji oraz ich wzajemnych powiązań na poziomie molekularnym, 

komórkowym, narządowym i ustrojowym 

P6S_WG1 NM 

K_W18 Posiada wiedzę dotyczącą budowy i funkcji genów człowieka, 

mechanizmów dziedziczenia i zaburzeń genetycznych 

P6S_WG2 NM 

K_W19 Ma wiedzę w zakresie zasad projektowania i wykonywania modyfikacji 

genetycznych na materiale biologicznym 

P6S_WG2 NM 
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K_W20 Zna sposoby pobierania, przechowywania i przesyłania materiału 

biologicznego 

P6S_WG2 NM 

K_W21 Ma wiedzę dotyczącą komórek macierzystych i możliwości ich 

wykorzystania w biologii i medycynie 

P6S_WG2 NM 

K_W22 Zna metody hodowli komórek zwierzęcych oraz możliwości ich 

wykorzystania w procesie biotechnologicznym 

P6S_WG2 NM 

K_W23 Wskazuje związki między środowiskiem życia organizmów a 

wytwarzanymi przez nie produktami 

P6S_WG2 NM 

K_W24 Posiada wiedzę w wybranych obszarach biotechnologii i medycyny oraz 

rozumie zależności pomiędzy różnymi dyscyplinami naukowymi 

P6S_WG1 NM 

K_W25 Ma wiedzę dotyczącą środowiska przyrodniczego i jego 

zanieczyszczeń, uwarunkowań prawnych związanych z jego ochroną 

oraz procesów biotechnologicznych stosowanych w ochronie 

środowiska i ich wpływu na zdrowie człowieka 

P6S_WK2 NoZ 

K_W26 Zna język oraz terminologię nauk ścisłych i przyrodniczych stosowaną 

do opisu procesów biotechnologicznych 

P6S_WG1 NM 

K_W28 zna dotychczasowe osiągnięcia biotechnologii i ma wiedzę w zakresie 

podstawowych technik i narzędzi badawczych stosowanych w 

biotechnologii  

P6S_WG1 NM 

K_W29 Opisuje, używając podstawowej terminologii, wybrane procesy 

biotechnologiczne 

P6S_WG1 NM 

K_W30 Ma wiedzę na temat technologii procesów biotechnologicznych P6S_WG1 NM 

K_W31 Zna podstawowe leki (syntetycznych i pochodzenia naturalnego) 

stosowane w leczeniu chorób cywilizacyjnych, ich metabolizmu i 

podstawowych technologii wytwarzania, jak również interakcji 

pomiędzy lekami oraz wpływu leków i innych czynników na wyniki 

badań laboratoryjnych 

P6S_WK1 NF 

K_W32 Zna sposoby otrzymywania substancji biologicznie czynnych za 

pomocą różnych technik, metody poprawiania własności tych substancji 

i możliwości ich zastosowania w diagnostyce medycznej i terapii 

P6S_WG2 NF 

K_W33 Wykazuje znajomość podstawowych pojęć i kryteriów pozwalających 

na ocenę toksyczności substancji i związków chemicznych oraz posiada 

podstawową wiedzę dotyczącą klasyfikacji trucizn, mechanizmów ich 

działania, profilaktyki i epidemiologii 

P6S_WG1 NF 

K_W34 Posiada podstawową wiedzę z zakresu metod diagnostycznych, 

objawów klinicznych i leków stosowanych w leczeniu wybranych 

chorób oraz znaczenia badań przesiewowych i ukierunkowanych dla 

monitorowania przebiegu oraz efektywności leczenia 

P6S_WG2 NF 

K_W35 Posiada wiedzę dotyczącą zasad tworzenia suplementów diety i oceny 

ich działania 

P6S_WG2 NF 

K_W36 Posiada podstawową wiedzę dotyczącą podstaw prawnych niezbędnych 

do wykonywania zawodu biotechnologa, regulacji międzynarodowych 

określających prawa człowieka i orzecznictwa z zakresu prawa 

medycznego a także zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z 

zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego  

P6S_WK5 NM 

K_W37 Wykazuje znajomość zasad promocji zdrowia oraz zdrowego trybu 

życia 

P6S_WK2 NoZ 

K_W38 Ma wiedzę na temat roli ruchu i wysiłku fizycznego w profilaktyce 

prozdrowotnej człowieka w każdym wieku  

P6S_WK3 NoZ 

K_W39 Ma wiedzę dotyczącą podstaw ekonomii oraz mechanizmów 

funkcjonowania gospodarki zarówno w skali mikro- jak i 

makroekonomicznej 

P6S_WK6 NoZ 

K_W40 Ma podstawową wiedzę na temat epidemiologii nowotworów w Polsce 

i na świecie 

P6S_WG2 NM 

K_W41 Wykazuje znajomość podstawowych norm prawnych dotyczących 

biotechnologii i zna podstawowe zasady ochrony własności 

P6S_WK4 NM 



4 

 

intelektualnej w biotechnologii oraz akceptację społeczną 

biotechnologii 

K_W42 Zna podstawowe narzędzia i techniki badawcze stosowane w naukach 

biologicznych i medycznych 

P6S_WG1 NM 

K_W43 Posiada wiedzę na temat doboru i przeprowadzenia badań z 

wykorzystaniem podstawowych technik mających zastosowanie w 

medycynie i biotechnologii 

P6S_WG1 NM 

K_W44 Rozumie zasady pracy doświadczalnej w biotechnologii P6S_WG1 NM 

K_W45 Posiada wiedzę dotyczącą zawartości biologicznych baz danych 

dostępnych w internecie 

P6S_WG1 NM 

K_W46 Zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy  P6S_WK4 NM 

Umiejętności  

K_U01 Wykazuje umiejętność wyboru i zastosowania podstawowych metod 

oraz narzędzi badawczych 

P6S_UW1 NM 

K_U02 posiada umiejętność dokonywania prostych obliczeń chemicznych  NF 

K_U03 Potrafi wykonać doświadczenie zgodnie z protokołem oraz wykazuje 

umiejętność planowania, projektowania i zrealizowania eksperymentu 

P6S_UO1 NM 

K_U04 Potrafi powiązać strukturę związków organicznych z ich funkcją oraz 

przewidzieć reakcje zachodzące pomiędzy tymi związkami 

P6S_UW1 NM 

K_U05 Posiada umiejętność syntezy prostych związków nieorganicznych oraz 

analizy (wykrywania) głównych substancji nieorganicznych 

P6S_UW1 NF 

K_U06 Potrafi wykonać badanie aktywności enzymów w preparatach 

biologicznych 

P6S_UW1 NF 

K_U07 Potrafi wskazać powiązania metaboliczne pomiędzy poszczególnymi 

tkankami i narządami 

P6S_UW1 NM 

K_U08 Stosuje metody matematyczne i statystyczne do opisu zjawisk, analizy 

danych oraz rozwiązywania problemów biotechnologicznych 

P6S_UW3 NM 

K_U09 Wykazuje umiejętność postępowania w stanach nagłego zagrożenia 

zdrowia 

P6S_UW2 NM 

K_U10 Posiada umiejętność przygotowania oraz oceny preparatu 

histologicznego i mikroskopowo-elektronowego, rozpoznawania tkanek 

i narządów w mikroskopie świetlnym oraz struktur subkomórkowych w 

mikroskopie elektronowym 

P6S_UW1 NM 

K_U11 Wykazuje umiejętność oceny kariotypu w materiale diagnostycznym 

różnego pochodzenia 

P6S_UW2 NM 

K_U12 Potrafi samodzielnie wyizolować DNA genomowe i całkowity RNA, 

zaprojektować startery i przeprowadzić reakcję PCR, odczytać 

sekwencję DNA na podstawie elektroforetogramu żelu sekwencyjnego, 

oznaczyć genotyp oraz przedstawiać graficznie informacje o genach, 

transkryptach oraz/lub białkach w ramach dróg metabolicznych 

P6S_UW1 NM 

K_U13 Potrafi wykonać oznaczenia markerów molekularnych 

wykorzystywanych rutynowo w medycynie 

P6S_UW1 NM 

K_U14 Potrafi zaprojektować i poprowadzić kulturę komórek lub tkanek 

ukierunkowanych na otrzymanie produktów o pożądanych cechach 

P6S_UW1 NM 

K_U15 Ma umiejętności językowe w zakresie nauk biologicznych i 

medycznych zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego   

P6S_UK NM 

K_U16 Posiada umiejętność analizy ekonomicznej firmy polegającej na ocenie 

kosztów produkcji oraz jej opłacalności 

P6S_UW2 NM 

K_U17 Wykazuje umiejętność wykorzystywania dostępnych źródeł informacji 

(w tym źródeł elektronicznych) oraz poprawnego wnioskowania na 

podstawie danych z różnych źródeł 

P6S_UW NM 

K_U18 Wykazuje umiejętność czytania ze zrozumieniem literatury fachowej w 

języku angielskim  

P6S_UK NM 

K_U19 Wykazuje umiejętność przygotowania sprawozdania w oparciu o 

dane źródłowe i wyniki badań 

P6S_ UW NM 
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K_U20 Wykonuje proste zadania badawcze pod nadzorem opiekuna naukowego P6S_UO1 NM 

K_U22 Posiada umiejętność prowadzenia dokumentacji podejmowanych 

działań 

P6S_UO1 NM 

K_U23 Ma umiejętność analizy i interpretacji danych uzyskanych w badaniach 

naukowych  

P6S_UW NM 

K_U24 Potrafi przygotować dobrze udokumentowane pisemne opracowanie 

własnych działań lub wybranego problemu naukowego w języku 

polskim 

P6S_UO1 NM 

K_U25 Potrafi prezentować w formie ustnej wyniki własnych badań lub 

wybrane problemy naukowe w języku polskim 

P6S_UK NM 

K_U26 Potrafi przygotować materiały edukacyjne dla relacji ze 

społeczeństwem 

P6S_ UW NM 

K_U27 Potrafi sprecyzować dylematy moralne w praktyce zawodowej P6S_UW NM 

K_U28 Potrafi samodzielnie planować i realizować samokształcenie P6S_UU NM 

Kompetencje społeczne  

K_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie  P6S_KK1 NM 

K_K02 Wykazuje zdolność do efektywnej pracy w zespole oraz nawiązywania 

kontaktów międzyosobowych 

P6S_KK1 NM 

K_K03 Rozumie zasady etycznego postępowania zarówno w życiu, jak i w 

pracy zawodowej 

P6S_KK2 NM 

K_K04 Przeprowadza obiektywną autoocenę własnej pracy P6S_KK NM 

K_K05 Określa priorytety służące realizacji zadania (określonego przez siebie 

lub innych) 

P6S_KK2 NM 

K_K06 dąży do korzystania z obiektywnych źródeł informacji naukowej P6S_KK2 NM 

K_K07 potrafi wyciągać i formułować wnioski z badań P6S_KK2 NM 

K_K08 jest świadomy, że biotechnologia może nieść za sobą dylematy 

bioetyczne; identyfikuje je we własnej pracy badawczej i umie je 

rozstrzygać 

P6S_KK2 NM 

K_K09 wykazuje odpowiedzialność za powierzany sprzęt, oraz poszanowanie 

pracy własnej i innych 

P6S_KK1 NM 

K_K10 Postępuje zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju P6S_KK1 NM 

K_K11 Jest świadomy własnej odpowiedzialności za modyfikacje organizmów 

podczas przygotowywania ich do wykorzystania w procesach 

biotechnologicznych 

P6S_KK1 NM 

K_K12 Jest świadomy praktycznego zastosowania osiągnięć biotechnologii i 

ich opłacalności 

P6S_KK1 NM 

K_K13 Propaguje zdrowy styl życia P6S_KR2 NoZ 

K_K14 Przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy oraz wykazuje 

odpowiedzialność za pracę własną i powierzony sprzęt 

P6S_KR1 NM 
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Rok I 

 

Nazwa 

przedmiotu 

Nazwa grupy 

przedmiotów 

Liczba 

punktó

w ECTS 

Liczba godzin z bezpośrednim 

udziałem nauczycieli lub innych 

osób prowadzących zajęcia – 

wg. Formy zajęć 

Ł
ą

cz
n

a
 l

ic
zb

a
 

g
o

d
zi

n
 

F
o

rm
a

 z
a

li
cz

e
n

ia
 

W S 

 
C 

Chemia ogólna i 

nieorganiczna  

A.Przedmiot 

podstawowe 
4 15 - 30 45 egz 

Podstawy anatomii 

człowieka 

B2. Przedmioty o 

aspekcie medycznym 
4 15 15 15 45 zao 

Chemia fizyczna 
A.Przedmioty 

podstawowe 
4 15 - 30 45 egz 

Prawo medyczne 
B2. Przedmioty o 

aspekcie medycznym 
2 30 - - 30 zao 

Bioetyka 
B2. Przedmioty o 

aspekcie medycznym 
2 26 4 - 30 zao 

Kwalifikowana 

pierwsza pomoc 

B2. Przedmioty o 

aspekcie medycznym 
2 10 - 20 30 zao 

Szkolenie w 

zakresie BHP  

Pozostałe 
0 4 - - 4 zal 

Przysposobienie 

biblioteczne (E–

learning) 

Pozostałe 

0 - 2 - 2 zal 

Matematyka ze 

statystyką 

A.Przedmioty 

podstawowe 
9 60 10 20 90 egz 

Język angielski 
A.Przedmioty 

podstawowe 
4 - - 60 60 zao 

Wychowanie 

fizyczne 

Pozostałe 
0 - - 45 45 zao 

Chemia 

organiczna 

A.Przedmioty 

podstawowe 
5 20 - 40 60 egz 

Biologia komórki 

 

B1. Przedmioty 

biotechnologiczne 
4 20 10 20 50 egz 

Genetyka ogólna B1. Przedmioty 

biotechnologiczne 
2 10 10 5 25 egz 

Fizyka z biofizyką 

A.Przedmioty 

podstawowe 
6 40 30 20 90 zao 

Fizjologia z 

patofizjologią 

człowieka 

B2. Przedmioty o 

aspekcie medycznym 3 20 25 - 45 zao 

Histologia 

B1. Przedmioty 

biotechnologiczne 
3 10 5 10 25 zao 

Naukowa 

informacja 

medyczna  

D. Metodologia badań 

naukowych 

Metodologia badań 

naukowych 

0 - 3 - 3 zal 

Razem 54 295 114 315 724  

Grupa przedmiotów do wyboru 6 120 - - 120  

Razem 60 411 118 315 844  
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Rok II 

 

Nazwa 

przedmiotu 

Nazwa grupy 

przedmiotów 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Liczba godzin z bezpośrednim 

udziałem nauczycieli lub innych 

osób prowadzących zajęcia – wg. 

Formy zajęć Ł
ą

cz
n

a
 

li
cz

b
a

 

g
o

d
zi

n
 

F
o

rm
a

 

za
li

cz
e
n

ia
 

W S C 

Enzymologia 

 

B1. Przedmioty 

biotechnologiczne 
4 10 10 30 50 egz 

 

patomorfologia 

 

B2. Przedmioty o 

aspekcie medycznym 2 10 5 15 30 zao 

Propedeutyka 

onkologii 

klinicznej 

B2. Przedmioty o 

aspekcie medycznym 1 5 15 5 25 zao 

 

Choroby 

wewnętrzne 

B2. Przedmioty o 

aspekcie medycznym 1 15 10 - 25 zao 

Podstawy farmacji B2. Przedmioty o 

aspekcie medycznym 
1 10 5 5 20 zao 

Biologiczne bazy 

danych 

B1. Przedmioty 

biotechnologiczne 

 

1 - 10 20 30 zao 

Terapia 

komórkowa 

B2. Przedmioty o 

aspekcie medycznym 2 15 5 10 30 zao 

biochemia B1. Przedmioty 

biotechnologiczne 7 30 30 40 100 egz 

Lektorat języka 

angielskiego  

A.Przedmioty 

podstawowe 
4 - - 60 60 egz 

Medyczna 

diagnostyka 

laboratoryjna 

B2. Przedmioty o 

aspekcie medycznym 6 25 15 15 55 egz 

Biologia 

molekularna 

B1. Przedmioty 

biotechnologiczne 
4 20 12 18 50 egz 

Techniki biologii 

molekularnej 

B1. Przedmioty 

biotechnologiczne 
5 20 - 55 75 egz 

Podstawy 

informatyki i 

bioinformatyka 

B1. Przedmioty 

biotechnologiczne 4 30 - 30 60 zao 

farmakologia 

B2. Przedmioty o 

aspekcie medycznym 
4 10 30 10 50 zao 

Mikrobiologia 

ogólna 

B2. Przedmioty o 

aspekcie medycznym 
5 15 10 30 55 zao 

Praktyki 

wakacyjne 

(obligatoryjne) 

 

6 - - 160 160 zao 

Razem 57 215 157 503 875  

Grupa przedmiotów do wyboru, w tym: 3 60 - - 60  

Razem 60 275 157 503 935  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Rok III 

 

Nazwa przedmiotu Nazwa grupy 

przedmiotów 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Liczba godzin z bezpośrednim 

udziałem nauczycieli lub 

innych osób prowadzących 

zajęcia – wg. Formy zajęć 

Ł
ą

cz
n

a
 

li
cz

b
a

 g
o

d
zi

n
 

F
o

rm
a

 

za
li

cz
e
n

ia
 

W S C 

Ochrona środowiska 

 

B1. Przedmioty 

biotechnologiczne 
4 30 - 15 45 zao 

 

toksykologia 

B1. Przedmioty 

biotechnologiczne 
2 10 5 5 20 zao 

 

Ekonomia i 

ekonomika produkcji 

B1. Przedmioty 

biotechnologiczne 2 30 - - 30 zao 

Badania naukowe w 

biotechnologii 

 

D. Metodologia badań 

naukowych 

Metodologia badań 

naukowych 

1 - 10 - 10 zao 

Prawo autorskie 

 

D. Metodologia badań 

naukowych 

Metodologia badań 

naukowych 

1 16 - - 16 zao 

Immunologia z 

alergologią 

B2. Przedmioty o 

aspekcie medycznym 
5 10 10 30 50 zao 

Genetyka kliniczna 
B2. Przedmioty o 

aspekcie medycznym 
6 20 20 20 60 egz 

Molekularne markery 

diagn. w medycynie 

B2. Przedmioty o 

aspekcie medycznym 
5 10 15 25 50 egz 

Mikrobiologia 

przemysłowa 

B1. Przedmioty 

biotechnologiczne 
5 25 5 20 50 egz 

Biotechnologia 

farmaceutyczna 

B1. Przedmioty 

biotechnologiczne 
2 10 - 20 30 zao 

Kultury in vitro 

komórek i tkanek 

ludzkich, 

zwierzęcych i 

roślinnych 

B1. Przedmioty 

biotechnologiczne 

6 20 15 25 60 egz 

Inżynieria genetyczna 
B1. Przedmioty 

biotechnologiczne 
4 10 10 20 40 zao 

Zwierzęta w 

badaniach 

medycznych 

D. Metodologia badań 

naukowych 

Metodologia badań 

naukowych 

2 20 10 - 30 zao 

Terapia genowa 
B2. Przedmioty o 

aspekcie medycznym 
2 10 5 15 30 zao 

Technologie 

biochemiczne 

B2. Przedmioty o 

aspekcie medycznym 
2 14 5 5 24 zao 

Seminarium 

dyplomowe 

D. Metodologia badań 

naukowych 

Metodologia badań 

naukowych 

1 - 10 - 10 zao 

Ćwiczenia 

specjalistyczne i 

metodologia badań – 

praca dyplomowa 

D. Metodologia badań 

naukowych 

Metodologia badań 

naukowych 

4 - - 45 45 egz 

Razem 54 235 120 245 600  

Grupa przedmiotów do wyboru 6 120 - - 120  

Razem 60 355 120 245 720  

 

W, wykłady; C, ćwiczenia; S, seminaria 

 


