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1. METRYCZKA 

Rok akademicki 2022/2023 

Wydział Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kierunek studiów Dietetyka 

Dyscyplina wiodąca  
(zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia 

Ministra NiSW z 26 lipca 2019) 
Nauki o zdrowiu 

Profil studiów 
(ogólnoakademicki/praktyczny) 

Praktyczny 

Poziom kształcenia  
(I stopnia/II stopnia/ 

jednolite magisterskie) 
I stopnia 

Forma studiów 
(stacjonarne/niestacjonarne) 

stacjonarne 

Typ modułu/przedmiotu 
(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Forma weryfikacji efektów  

uczenia się (egzamin/zaliczenie) 
zaliczenie 

Jednostka/jednostki prowadząca/e 
(oraz adres/y jednostki/jednostek) 

Zakład Biologii Medycznej 

ul. Litewska 14/16 

00-575 Warszawa 

GENETYKA 
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Kierownik jednostki/kierownicy 

jednostek 
dr hab. n. o zdr. Gabriela Olędzka 

Koordynator przedmiotu (tytuł, imię, 

nazwisko, kontakt) 

dr n. med. i n. o zdr. Anna Minkiewicz-Zochniak 

anna.minkiewicz@wum.edu.pl 

Osoba odpowiedzialna za sylabus 
(imię, nazwisko oraz kontakt do osoby, 

której należy zgłaszać uwagi dotyczące 

sylabusa) 

dr n. med. i n. o zdr. Anna Minkiewicz-Zochniak 

anna.minkiewicz@wum.edu.pl 

ul. Litewska 14/16, pokój 306 

00-575 Warszawa 

tel. (22) 116 92 50 – sekretariat zakładu 

Prowadzący zajęcia 

dr hab. n. o zdr. Gabriela Olędzka 

dr n. med. i n. o zdr. Anna Minkiewicz-Zochniak 

dr n. med. Sylwia Jarzynka 

dr inż. n. biol. Anna Koryszewska-Bagińska 

dr inż. n. biol. Magdalena Chmielewska-Jeznach 

mgr Kamila Strom 

mgr Małgorzata Konieczna 

 

2. INFORMACJE PODSTAWOWE 

Rok i semestr 

studiów 
I rok, 2 semestr (letni) 

Liczba punktów 
ECTS 

2 

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ 
Liczba godzin Kalkulacja punktów ECTS 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim 

wykład (W) 14 1,0 

seminarium (S) 14 1,0 

ćwiczenia (C)   

e-learning (e-L)   

zajęcia praktyczne (ZP)   

praktyka zawodowa (PZ)   

Samodzielna praca studenta 

Przygotowanie do zajęć i zaliczeń   

 

3. CELE KSZTAŁCENIA 

C1 
Przekazanie aktualnej wiedzy dotyczącej podstaw genetyki molekularnej i klinicznej, ze szczególnym uwzględnieniem 
molekularnych aspektów dziedziczenia, mutagenezy, czynników teratogennych, onkogenezy, genetycznych i środowiskowych 
uwarunkowań zaburzeń metabolicznych i wad wrodzonych oraz organizmów modyfikowanych genetycznie. 
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C2 
Opanowanie wiedzy dotyczycącej rozpoznawania chorób uwarunkowanych genetycznie i ich związku z żywieniem i 
możliwością leczenia dietetycznego. 

C3 Kształtowanie umiejętności poszukiwania, interpretacji i wykorzystania nabytej wiedzy w praktyce zawodowej. 

 

4. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Numer efektu 

uczenia się 
Efekty w zakresie 

Wiedzy – Absolwent zna i rozumie: 

E_W10 

P6S_WG 

Choroby uwarunkowane genetycznie i ich związek z żywieniem i możliwości leczenia dietetycznego. 

Umiejętności – Absolwent potrafi: 

E_U11 

P6S_UW,P6S_UO 

Potrafi przygotować i zaprezentować wyniki badań naukowych w różnych formatach oraz zaprezentować wyniki 

badań z uwzględnieniem grupy odbiorców. 

E_U33 

P6S_UW,P6S_UU 

Zdobycie umiejętności oceny wpływu czynników genetycznych i środowiskowych na patogenezę wybranych chorób 

uwarunkowanych genetycznie 

Kompetencji społecznych – Absolwent jest gotów do: 

E_K04 

P6S_KK, P6S_KR 

Posiada świadomość stałego dokształcania się 

E_K16 

P6S_KO, P6S_KR 

Pogłębia umiejętność pracy w grupie 

E_K20 

P6S_KR 

Systematycznie wzbogaca wiedzę 

 

5. ZAJĘCIA 

Forma zajęć Treści programowe Efekty uczenia się 

WYKŁADY 

I. Podstawy genetyki klasycznej, budowa molekularna kwasów 

nukleinowych, replikacja, transkrypcja, translacja, kod 

genetyczny, struktura i organizacja genomu człowieka, 

mapowanie genomów, budowa i funkcja genu, budowa 

chromatyny, budowa chromosomów człowieka, kariotyp, 

kariogram, determinacja płci, lionizacja, dziedziczenie i choroby 

mitochondrialne, genetyczny polimorfizm populacji ludzkiej. 

Mitoza, mejoza, oogeneza, spermatogeneza, prawa Mendla, 

chromosomowa teoria dziedziczenia, dziedziczenie monogenowe 

i wieloczynnikowe, typy współdziałania genowego: dominacja, 

recesywność, kodominacja, mechanizm dziedziczenia grup krwi – 

aspekty genetyczne i biochemiczne układu AB0, MN, czynnika Rh, 

fenotyp Bombay, konflikt serologiczny w układzie Rh i AB0, 

antygeny zgodności tkankowej. 

II. Molekularne podstawy mutagenezy, rodzaje i mechanizmy 

powstawania mutacji genowych. Przykłady wybranych schorzeń 

dziedziczonych w sposób autosomalny dominujący 

(achondroplazja, choroba Huntingtona, hipercholesterolemia 

rodzinna); autosomalny recesywny (mukowiscydoza, 

hemoglobinopatie, bloki metaboliczne: przemiany aminokwasów 

E_W10 
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– fenyloketonuria, przemiany węglowodanów - fruktozemia, 

galaktozemia, przemiany lipidów - choroba Tay-Sachsa, choroba 

Gauchera); schorzenia sprzężone z chromosomem X (daltonizm, 

hemofilie, dystrofie mięśniowe Duchenne’a i Beckera, zespół 

łamliwego X). Zaburzenia w budowie i liczbie chromosomów. 

Wybrane choroby spowodowane aberracjami w komórkach 

somatycznych i generatywnych. Zapis kariotypu, 

Międzynarodowy System Nomenklatury Cytogenetycznej (ISCN). 

Wskazania do wykonania i metody badań cytogenetycznych. 

III. Farmakogenetyka. Genetyczne uwarunkowania chorób 

nowotworowych. Strategie i rodzaje terapii genowej. 

Właściwości i podział komórek macierzystych, krew pępowinowa. 

Genetycznie modyfikowane organizmy: rośliny i zwierzęta 

transgeniczne; żywność genetycznie zmodyfikowana. 

Seminarium 

Prezentacja zagadnienia w formie prezentacji multimedialnej na 

wybrany temat z grupy zagadnień:  

I. Wady wrodzone zależne od czynników środowiskowych. 

II. Terratologia. 

III. Dziedziczenie wieloczynnikowe: wady uwarunkowane 

wieloczynnikowo i choroby uwarunkowane 

wieloczynnikowo. 

IV. Genetycznie uwarunkowane zaburzenia lipidowe. 

V. Zagadnienia związane z żywnością genetycznie 

modyfikowaną. 

 

E_U11 

E_U33 

E_K14 

E_K16 

E_K20 

 

6. LITERATURA 

Obowiązkowa 

1. Podstawy biologii medycznej: wybrane zagadnienia z genetyki człowieka. G. Olędzka, L. Chomicz, M. Padzik. Oficyna 
Wydawnicza WUM, Warszawa, 2011 
2.Genetyka medyczna – podręcznik dla studentów. G. Drewa, T. Ferenc. Wyd. Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2018 
3. Genetyka medyczna i molekularna pod red. J. Bala, PWN, 2018 
 

Uzupełniająca 

1. Kształcenie w zakresie genetyki. Repetytorium dla studentów – wzory pytań testowych. L. Chomicz. Oficyna Wydawnicza 
WUM. Warszawa, 2010 
2. Genetyka medyczna – L.B. Jorde i wsp.. Wyd. CZELEJ, 2003 

 

7. SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Symbol 

przedmiotowego 

efektu uczenia się 

Sposoby weryfikacji efektu uczenia się Kryterium zaliczenia 

K_W04 ZALICZENIE KOŃCOWE  

•Warunkiem przystąpienia do końcowego testu zaliczeniowego jest 

zaliczenie oraz obecność na wszystkich seminariach. 

• Student rozwiązuje test zaliczenia końcowego, do którego przygotowuje 

się w oparciu o wskazaną literaturę oraz zagadnień poruszanych na 

wykładach i w trakcie seminarium 

• Zaliczenie końcowe jest teoretyczne w formie elektronicznej w trybie 

stacjonarnym w siedzibie WUM lub w innym systemie zgodnym z 

1. Zaliczenie: 

Liczba punktów ≥ 60% 

• 2,0 (ndst) 0-59% 

• 3,0 (dost) 60-67% 

• 3,5 (ddb) 68-75% 

• 4,0 (db) 76-83% 

• 4,5 (pdb) 84-91% 

• 5,0 (bdb) 92-100% 
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obowiązującymi zasadami postępowania epidemiologicznego wskazanymi 

przez uczelnię.  

• Zaliczenie składa się z 45 pytań. Czas przeznaczony na zaliczenie 

maksymalnie 45 min. 

K_W04, E_U11, 

E_U33, E_K14, 

E_K16, E_K20 

Kryterium zaliczenia i weryfikacji seminarium: 

• Samodzielna praca lub w grupie nad wybranym tematem 

projektu. 

• Analiza i weryfikacja literatury na wybrany temat. 

• Przedstawienie i omówienie problemu w formie prezentacji. 

Prezentacja przygotowana w formacie .pptx lub .pdf. Prezentacja 

musi być przesłana na adres e-mail koordynatora i/lub 

umieszczona na platformie MsTeams grupy seminaryjnej na dzień 

przed zajęciami. 

• Moderowana debata polegająca na wymianie argumentów 

wybranego tematu z grupą. 

• Poprawność przedstawienia tematu, ocena zaangażowania i 

aktywności Studenta oraz ocena przeprowadzonej debaty na 

temat omówionego zagadnienia 

• Prezentacja tematu w wyznaczonym terminie. 

• 100% obecność na zajęciach. 

 

 

 

8. INFORMACJE DODATKOWE (informacje istotne z punktu widzenia nauczyciele niezawarte w pozostałej części sylabusa, np. czy przedmiot 

jest powiązany z badaniami naukowymi, szczegółowy opis egzaminu, informacje o kole naukowym) 

• W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach Student jest zobowiązany do odrobienia zajęć po wcześniejszym 
uzgodnieniu terminu z prowadzącym zajęcia i/lub do przygotowania referatu/prezentacji na zadany temat związany z tematem 
omawianym na zajęciach w wyznaczonym terminie. 

• Dodatkowe informacje dla Studentów dotyczące zajęć dostępne są na witrynie Zakładu Biologii Medycznej, 
https://biologiamedyczna.wum.edu.pl oraz w siedzibie jednostki. 

 

Prawa majątkowe, w tym autorskie, do sylabusa, przysługują WUM. Sylabus może być wykorzystywany dla celów związanych 

z kształceniem na studiach odbywanych w WUM. Korzystanie z sylabusa w innych celach wymaga zgody WUM 

 

 

 


