
Załącznik nr 4  

do uchwały Nr 52/2020 Senatu PUM  

z dnia 30 września 2020 r. 

 

 

 

Plan studiów 

Plan studiów dla studentów kierunku biotechnologia medyczna studia II stopnia 

– rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021 

 

Wydział prowadzący studia: Farmacji, Biotechnologii Medycznej i 

Medycyny Laboratoryjnej 

Kierunek Biotechnologia medyczna  

Poziom studiów studia II stopnia 

Poziom polskiej ramy kwalifikacji Poziom 7 

Profil studiów profil ogólnoakademicki 

Dyscyplina naukowa  nauki medyczne (NM) – 94%, 

nauki farmaceutyczne (NF) - 4%  

nauki o zdrowiu (NoZ) – 2% 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do 

ukończenia studiów na danym poziomie: 

90 

Łączna liczba godzin zajęć 

dydaktycznych 

1682 

Wymiar, zasady i forma odbywania 

praktyk zawodowych oraz liczba 

punktów ECTS, jaką student musi 

uzyskać w ramach tych praktyk 
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Tabela odniesień kierunkowych efektów uczenia się do obszarowych efektów kształcenia (EKO) 

 

Symbol 

EKK 

kierunkowe efekty kształcenia (EKK) symbol 

(odniesienie do 

EKO) 

Dziedzina 

Wiedza  

K_W01 ma wiedzę w zakresie wybranych aktualnych problemów i 

odkryć w biotechnologii i w naukach pokrewnych 

P7S_WG NM 

K_W02 przywołuje specjalistyczną terminologię i kategorie 

pojęciowe nauk przyrodniczych, zwłaszcza z zakresu 

biotechnologii 

P7S_WG 

NM 

K_W03 Posiada pogłębioną wiedzę z wybranych obszarów 

immunologii, toksykologii, genetyki i onkologii 

P7S_WG NM 

K_W04 Szczegółowo opisuje współzależności metaboliczne na 

poziomie komórek, tkanek, organizmów lub zespołów 

organizmów oraz ich uwarunkowania środowiskowe 

P7S_WG 

NM 

K_W05 rozróżnia mechanizmy funkcjonowania komórek 

prawidłowych i nieprawidłowych oraz opisuje ich reakcje na 

zmieniające się warunki otoczenia 

P7S_WG 

NM 

K_W06 Posiada poszerzona wiedzę na temat profilaktyki, 

diagnostyki, różnicowania oraz metod leczenia wybranych 

chorób 

P7S_WG 

P7S_WK 

NM 

K_W07 Określa zasady projektowania i wykorzystania modyfikacji 

materiału genetycznego 

P7S_WG NM 

K_W08 Objaśnia zasady stosowania technik inżynierii genetycznej, 

komórkowej i tkankowej oraz możliwości ich wykorzystania 

w praktyce 

P7S_WG NM 

K_W09 Rozpoznaje problemy badawcze z zakresu nauk 

biomedycznych, które wymagają zastosowania 

zaawansowanych narzędzi badawczych 

P7S_WK NM 

K_W10 Ma wiedzę dotyczącą zależności działania leku od jego 

budowy struktury przestrzennej, sposobu formulacji, kinetyki 

w ustroju oraz działania opisywanego parametrami 

farmakodynamicznymi 

P7S_WG NF 

K_W11 Posiada wiedzę na temat przydatności badań 

farmakogenetycznych w procesie leczenia oraz wykazuje 

znajomość najważniejszych genów związanych z 

metabolizmem leków 

P7S_WG NF 

K_W12 Posiada wiedzę z zakresu prób klinicznych terapii chorób 

nowotworowych i nienowotworowych  

P7S_WK NM 

K_W13 Zna złożone zjawiska i procesy biotechnologiczne P7S_WG NM 

K_W14 Ocenia korzyści i zagrożenia wynikające z produkcji oraz 

uwolnienia organizmów modyfikowanych genetycznie do 

środowiska 

P7S_WG NM 

K_W15 Ma pogłębioną wiedzę z zakresu metod statystycznych 

stosowanych w biotechnologii, modelowaniu,  

bioinformatyce i epidemiologii 

P7S_WG 

NM 

K_W16 Wykazuje znajomość terminologii i metodologii oraz 

narzędzi zarządzania jakością w organizacji z nastawieniem 

na przedsiębiorstwo związane z biotechnologią 

P7S_WK1 NM 

K_W17 Wymienia zasady transferu biotechnologii z nauki do 

gospodarki 

P7S_WG NM 

K_W18 Ma poszerzoną wiedzę z zakresu ochrony i komercjalizacji 

wyników badań, procedury patentowej oraz praw 

wynikających z opatentowania wynalazku 

P7S_WK NM 
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K_W19 Wykazuje znajomość zagadnień związanych z bioetyką 

medycyny (kwestie poszanowania pacjenta i jego praw 

podczas uzyskiwania materiału biologicznego i jego tkanek) 

oraz etycznych dylematów współczesnej medycyny 

wynikających z dynamicznego rozwoju nauk i technologii 

biomedycznych 

P7S_WK NM 

K_W20 rozumie literaturę naukową z zakresu współczesnej 

biotechnologii w języku polskim; czyta ze zrozumieniem 

teksty naukowe w języku angielskim 

P7S_WG NM 

K_W22 Zna zasady samodzielnego planowania i prowadzenia prac 

doświadczalnych oraz opracowywania ich wyników 

P7S_WK NM 

K_W23 Przedstawia interpretację złożonych zjawisk przyrodniczych 

i medycznych oraz procesów biotechnologicznych na 

podstawie danych doświadczalnych 

P7S_WK 

NM 

K_W24 ma poszerzoną wiedzę na temat znaczenia biotechnologii w 

ochronie środowiska 
 

NM 

K_W25 Ma wiedzę dotyczącą ryzyka błędnego projektowania 

eksperymentów i konsekwencji z tym związanych 

P7S_WK2 NM 

K_W26 Wyszukuje źródła pozyskiwania funduszy na realizację 

projektów naukowych i aplikacyjnych oraz wymienia 

możliwości wsparcia przedsiębiorczości indywidualnej 

P7S_WG NM 

Umiejętności 

K_U01 stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w 

zakresie szeroko pojętej biologii komórki, biochemii 

mikrobiologii lub inżynierii genetycznej 

P7S_UW NM 

K_U02 Potrafi określić miejsce biotechnologii w leczeniu, 

diagnostyce i zapobieganiu wybranym chorobom 

P7S_UW NM 

K_U03 Potrafi wyjaśniać problemy z zakresu biotechnologii i nauk 

medycznych 

P7S_UW NM 

K_U04 Ocenia korzyści i ryzyko wykorzystywania biotechnologii i 

życiu 

P7S_UW NM 

K_U05 Posiada umiejętność interpretacji norm (ISO, HACCP itd.), 

stosowania narzędzi pomiarowych w odniesieniu do 

ustanowionych procesów oraz narzędzi służących do 

monitorowania jakości usług 

P7S_UW NM 

K_U06 ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i 

dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego 

kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla 

poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego 

P7S_UK NM 

K_U07 wykorzystuje typowe programy komputerowe, w tym edytory 

tekstu, arkusze kalkulacyjne i programy do przygotowania 

prezentacji multimedialnych 

P7S_UW NM 

K_U08 biegle wykorzystuje literaturę naukową w języku polskim i 

angielskim z zakresu biochemii, biomedycyny i 

biotechnologii 

P7S_UK NM 

K_U09 potrafi przygotować i przedstawić prezentację dotyczących 

współczesnych badań naukowych z zakresu biotechnologii i 

nauk pokrewnych, w tym prezentacji dotyczących wyników 

własnych badań naukowych 

P7S_UK NM 

K_U10 planuje i wykonuje doświadczenia naukowe projektu 

badawczego pod kierunkiem opiekuna naukowego 

P7S_UW NM 

K_U11 posiada umiejętność zapisu przebiegu wykonanego 

eksperymentu, który umożliwia jego powtórzenie 

P7S_UK NM 

K_U12 Posiada umiejętności wyboru i praktycznego zastosowania 

zaawansowanych metod w biotechnologii  

P7S_UW NM 
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K_U13 interpretuje wyniki własnych badań naukowych w oparciu o 

literaturę przedmiotu 

 NM 

K_U14 Potrafi posługiwać się wyspecjalizowanymi narzędziami i 

technikami informatycznymi w celu pozyskania i analizy 

danych 

P7S_UW3 NM 

K_U15 Ma umiejętność krytycznej analizy informacji, wyciągania 

wniosków i formułowania sądów na podstawie danych 

pochodzących z różnych źródeł  

P7S_UW3 NM 

K_U16 Analizuje i prezentuje informacje z zakresu biotechnologii 

pozyskane podczas badań oraz z baz danych literaturowych, 

molekularnych, genetycznych, z poszanowaniem praw 

autorskich 

P7S_UK1 NM 

K_U17 potrafi przygotować rozprawę naukową w języku polskim 

oraz krótkie streszczenie w języku angielskim na podstawie 

własnych badań naukowych 

P7S_UK1 NM 

K_U18 Potrafi identyfikować błędy i poprawnie planować 

eksperyment celem zmaksymalizowania 

prawdopodobieństwa uzyskania użytecznego wyniku 

P7S_UW4 

 

NM 

K_U19 Czyta ze zrozumieniem i pisze tekst fachowy w języku 

angielskim 

P7S_UK NM 

Kompetencje społeczne 

K_K01 Rozwiązuje złożone problemy związane z wykonywaniem 

zawodu biotechnologa  

P7S_KK NM 

K_K02 Wykazuje świadomość pełnionej roli zawodowej oraz 

przedsiębiorczość i zdolność do kierowania zespołem 

P7S_KR NM 

K_K03 Wykazuje inicjatywę oraz samodzielność w podejmowanych 

działaniach 

P7S_UK NM 

K_K04 Okazuje dbałość o prestiż związany z wykonywaniem 

zawodu biotechnologa 

P7S_KR NM 

K_K05 Wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń 

wynikających ze stosowania technik badawczych oraz 

tworzenie warunków bezpiecznej pracy 

P7S_UO NM 

K_K06 Wykazuje odpowiedzialność za pracę własną i innych oraz 

powierzony zakres prac badawczych 

P7S_UO NM 

K_K07 Aktywnie aktualizuje wiedzę biotechnologiczną i jej 

zastosowanie praktyczne oraz inspiruje proces uczenia się 

innych 

P7S_UO NM 

K_K08 Korzysta z obiektywnych źródeł informacji naukowej oraz 

posługuje się zasadami krytycznego wnioskowania i 

opiniowania przy rozstrzyganiu problemów naukowych 

P7S_KK NM 

K_K09 Ma świadomość istotności promocji zdrowia i zdrowego stylu 

życia 

P7S_KR NoZ 

K_K10 rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i 

potrzebę systematycznego zapoznawania się z postępem 

wiedzy i odkryciami naukowymi z dziedziny nauk 

przyrodniczych, a w szczególności biotechnologii i nauk 

pokrewnych 

P7S_KR NM 

K_K11 rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu 

obiektywnych informacji oraz opinii dotyczących osiągnięć 

w biotechnologii 

P7S_KR 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 

Nauka o leku 
A2. Przedmioty o 

aspekcie medycznym 
2 15 - 15 30 egz 

Farmakogenomika 

i medycyna 

spersonalizowana 

A2. Przedmioty o 

aspekcie medycznym 2 10 - 10 20 egz 

Onkologia 

kliniczna 

A2. Przedmioty o 

aspekcie medycznym 
1 10 - - 10 zao 

Zarządzanie 

jakością w 

biotechnologii 

A1. Przedmioty 

biotechnologiczne 1 10 - - 10 zao 

Seminarium 

dyplomowe 

C. Metodologia badań 

naukowych 
2 - 30 - 30 zao 

Mikrobiologia i 

choroby zakaźne 

A2. Przedmioty o 

aspekcie medycznym 
4 15 - 30 45 egz 

Etyka 

prowadzenia 

badań 

A1. Przedmioty 

biotechnologiczne 1 15 - - 15 zao 

Biochemia 

kliniczna 

A2. Przedmioty o 

aspekcie medycznym 
3 5 - 35 40 egz 

Biostatystyka 
A1. Przedmioty 

biotechnologiczne 
4 10 - 35 45 egz 

Metodologia pracy 

doświadczalnej 

C. Metodologia badań 

naukowych 
3 45 - - 45 zao 

Ochrona własności 

intelektualnej  

C. Metodologia badań 

naukowych 
1 16 - - 16 zao 

Pracownia 

magisterska 

C. Metodologia badań 

naukowych 
10 - - 270 270 zao 

Praktyki 

wakacyjne 

D. Praktyki zawodowe 
6 - - 160 160 zao 

Razem 40 151 30 555 736  

Grupa przedmiotów do wyboru 5 100 - - 100  

Razem 45 251 30 555 836  
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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 

Toksykologia 

leków 

A1. Przedmioty 

biotechnologiczne 
2 5 - 10 15 egz 

Genetyka 

medyczna 

A2. Przedmioty o 

aspekcie medycznym 
4 20 - 30 50 egz 

Prawo patentowe 
A1. Przedmioty 

biotechnologiczne 
1 15 - - 15 egz 

Immunologia 

kliniczna 

A2. Przedmioty o 

aspekcie medycznym 
1 5 - 15 20 zao 

Farmakoekonomika 
A2. Przedmioty o 

aspekcie medycznym 
2 10 20 - 30 zao 

Próby kliniczne w 

medycynie 

A1. Przedmioty 

biotechnologiczne 
2 15 - 15 30 zao 

Transgeneza  
A1. Przedmioty 

biotechnologiczne 2 30 - - 30 zao 

Choroby 

wewnętrzne z 

elementami 

biomedycyny 

A2. Przedmioty o 

aspekcie medycznym 
1 20 - - 20 zao 

Pediatria 
A2. Przedmioty o 

aspekcie medycznym 
2 30 - - 30 zao 

Genetyka sądowa 
A2. Przedmioty o 

aspekcie medycznym 
2 12 - 20 32 zao 

Historia 

eksperymentu 

A1. Przedmioty 

biotechnologiczne 
2 30 - - 30 zao 

Biomateriały w 

praktyce 

laboratoryjnej i 

medycznej  

A1. Przedmioty 

biotechnologiczne 
2 24 - - 24 zao 

Pracownia 

magisterska 

C. Metodologia badań 

naukowych 
14 - - 360 360 egz 

Razem 37 216 20 450 686  

Grupa przedmiotów do wyboru, w tym: 8 160 - - 160  

Razem 45 376 20 450 846  

 

 

W, wykłady; C, ćwiczenia; S, seminaria 

 


