
 

 

UCHWAŁA NR 72/2021 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 23 czerwca 2021 r. 
 

w sprawie programu studiów dla kierunku chemia i toksykologia sądowa  
na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia 

 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz. U. 2021 poz. 478, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego ustala program studiów dla kierunku chemia  
i toksykologia sądowa na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu 
ogólnoakademickim w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.  

2. Program studiów, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje dla cykli kształcenia 
rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022.  
 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Rektor: prof. P. Wiszewski 
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Załączniki do uchwały Nr 72/2021 Senatu Uniwersytetu  
Wrocławskiego z dnia 23 czerwca 2021 r. 

 
Załącznik nr 1 

 

PROGRAM STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU CHEMIA I TOKSYKOLOGIA SĄDOWA 
 

                                              studia stacjonarne   

W - wykład, S - seminarium, L - laboratorium, Ć - ćwiczenia,  E - egzamin, Z - zaliczenie 

Nazwa przedmiotu E/
Z 

W S L/Ć Semestr 
E/Z

W S L/Ć Semestr Razem Jednostka 
organ. Godz. ECTS Godz. ECTS Godz.ECTS Godz.ECTS Godz. ECTS Godz.ECTS Godz.ECTS Godz.ECTSGodz. ECTS 

Lp. Rok I Semestr I Semestr II razem 
1 Chemia ogólna i 

nieorganiczna 
Z 30 3 30 2     60 5 E 30 2 15 1 75 6 120 9 180 14 WCH 

2 Bezpieczeństwo w 
laboratorium 
chemicznym 

Z 15 1     15 1 30 2                   30 2 WCH 

3 Fizyka z elementami 
biofizyki 

Z 30 3 15 1 15 1 60 5                   60 5 WFiA 

4 Matematyka E 30 3 45 3     75 6                   75 6 WMiI 

5 Kryminalistyka i nauki 
sądowe 

E 30 3         30 3                   30 3 WPAiE 

6 Pierwsza pomoc Z     30 2     30 2                   30 2 UMED  

7 Podstawy medycznej 
diagnostyki 
laboratoryjnej 

E 30 2 30 2 30 2 90 6                   90 6 UMED 

8 Chemia analityczna z 
elementami bioanalizy 

                  E 30 2 30 2 45 3 105 7 105 7 WCH 

9 Chemia organiczna                   Z 30 2 15 1     45 3 45 3 WCH 

10 Metody komputerowe 
w chemii 

                  E 15 1     30 2 45 3 45 3 WCH 

11 Podstawy fizjologii 
człowieka 

                  Z 30 2         30 2 30 2 WNB 

12 Ksenobiotyki                   E 30 2 30 2 30 2 90 6 90 6 UMED 

Przedmioty do wyboru PDWI-1 30 3 30 3 WCH 

1 Wprowadzenie do 
chemii kwantowej 

                  E 20   10       30 3 30 3 WCH 

2 Wprowadzenie do 
spektroskopii 
molekularnej 

                  E 20   10       30 3 30 3 WCH 
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Razem I rok                        3E 375 29  5E 465 33 840 62   
Lp. Rok II Semestr III Semestr IV razem 

1 Chemia organiczna E 30 2 15 1 105 7 150 10                   150 10 WCH 

2 Chemia fizyczna E 30 2 15 1     45 3 E 15 1 15 1 75 6 105 8 150 11 WCH 

3 Biochemia kliniczna E 30 2 30 2 30 2 90 6                   90 6 UMED 

4 Zdrowie publiczne Z 15 1         15 1                   15 1 UMED 

5 Lektorat       60       60         60       60   120   SPNJO 

6 Analityka 
instrumentalna 

                  E 15 1     45 3 60 4 60 4 WCH 

7 W-F                   Z         30   30   30   UCWFiS 

Przedmioty do wyboru PDWI-2 30 4   30 4 WCH 

1 Biomateriały   Z 15       15   30 4                   30 4 WCH 

2 Polimery medyczne   Z 15       15   30 4                   30 4 WCH 

Przedmioty do wyboru PDWI-3   45 5 45 5   

1 Pobieranie i 
przygotowanie próbek 
biologicznych 

                  E 15       30   45 5 45 5 UMED 

2 Procedury 
preanalityczne 

                  E 15       30   45 5 45 5 UMED 

Przedmioty do wyboru PDWI-4   30 5 30 5   

1 Dyskursy mediów                   E 30           30 5 30 5 WF, 
IDiKS 

2 Perswazyjne działania 
językowe 

                  E 30           30 5 30 5 WF, 
IDiKS 

Przedmioty do wyboru PDWI-5   45 5 45 5   

1 Wybrane problemy 
chemii koordynacyjnej 

                  E 10       35   45 5 45 5 WCH 

2 Elementy chemii 
koordynacyjnej i 
metaloorganicznej 

                  E 45           45 5 45 5 WCH 

3 Chemia produktów 
naturalnych 

                  E 15       30   45 5 45 5 WCH 

Razem II rok                      3E 390 24 5E 375 27 765 51   

Lp. Rok III Semestr V Semestr VI razem 

1 Praktyczna 
spektrometria mas 

E 15 1 15 1 30 2 60 4                   60 4 WCH 

2 Biochromatografia E 15 1 15 1 30 2 60 4                   60 4 WCH 

3 Diagnostyka 
pośmiertna 

E 30 2 7 1 8 1 45 4                   45 4 UMED 

4 Lektorat E     60 12     60 12*                   60 12 SPNJO 



3 

5 W-F Z             30                     30   UCWFiS 

6 Praktyki zawodowe               60 2                   60 2 WCH 

7 Technologia chemiczna                   E 30 2     30 2 60 4 60 4 WCH 

8 Immunochemia                   Z 15 1     30 2 45 3 45 3 UMED 

9 Toksykologia kliniczna i 
sądowa 

                  E 30 2     30 2 60 4 60 4 UMED 

10 Pracownia licencjacka 
/seminarium 
licencjackie 

                  Z     30       30 5 30 5 WCH 

11 Egzamin licencjacki                                   5   5 WCH 

Przedmioty do wyboru PDWI-6 45 5   45 5 WCH 

1 Ocena i kontrola 
jakości wyników 
pomiarów 
analitycznych 

  Z 15   15   15   45 5                   45 5 WCH 

2 Chemometria w 
analityce chemicznej 

  Z 13       32   45 5                   45 5 WCH 

Przedmioty do wyboru PDWI-7 45 5 45 5 WCH 

1 Spektroskopowe 
metody wyznaczania 
struktur związków 
organicznych 

Z 15   30       45 5                   45 5 WCH 

2 Modyfikacja chemiczna 
w analizie związków 
organicznych 

Z 15   15   15   45 5                   45 5 WCH 

Przedmioty do wyboru PDWI-8   45 5 45 5 WCH 

1 Rentgenograficzna 
analiza leków 

                  E 25   5   15   45 5 45 5 WCH 

2 Podstawy metod 
obrazowania 
materiałów i tkanek 

                  E 30       15   45 5 45 5 WCH 

3 Surowce 
farmaceutyczne 
pochodzenia roślinnego 

                  E 15   15   15   45 5 45 5 WCH 

Przedmioty do wyboru PDWI-9 15 1 15 1 WCH 

1 Chemia katastrof                   Z 15           15 1 15 1 Ekspert 
zewn. 

2 Zarządzanie 
chemikaliami 

                  Z 15           15 1 15 1 WCH 

Przedmioty do wyboru PDWI-10 45 4 45 4 WCH 

1 Analiza środków 
dopingujących 

                  Z 15       30   45 4 45 4 UMED  
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2 Analiza środków 
uzależniających 

                  Z 15       30   45 4 45 4 UMED  

Razem III rok                     4E 405 36 4E 300 31 645 67 
 

Razem w cyklu dydaktycznym 1170 89   1140 91 2310 180 
 

*Lektorat w wymiarze 180 godz. (12 ECTS) rozliczany jest do końca 5 semestru,  wymagania określone na poziomie B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego . 
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Wskaźniki ECTS 

Liczba punktów ECTS niezbędna do uzyskania kwalifikacji 180 

Łączna liczba punktów ECTS, które student musi uzyskać 
na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału 
nauczycieli akademickich 

178 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w 
ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk 
społecznych 

5 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w 
ramach zajęć z języka obcego 

12 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać 
realizując moduły  na zajęciach ogólnouczelnianych 
(lektoraty, moduły związane z przygotowaniem do zawodu 
nauczyciela)  

12 

Wymiar praktyki zawodowej i liczba punktów ECTS 
przypisanych praktykom określonym w programie studiów 

 3 tygodnie(60 godz.),          
2 ECTS 

Procentowy udział liczby punktów ECTS dla programu 
przyporządkowanego do więcej niż jednej dyscypliny 

Nauki chemiczne - 77% 

Nauki medyczne – 21% 

Nauki prawne – 2% 

Procentowy udział poszczególnych dyscyplin, do których 
odnoszą się efekty uczenia.  Suma udziałów musi być 
równa 100% 

Nauki chemiczne – 56% 

Nauki medyczne – 40% 

Nauki prawne – 4% 
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OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU STUDIÓW 

Kierunek studiów:  Chemia i toksykologia sądowa  
Dyscyplina naukowa: nauki chemiczne (56%), nauki medyczne (40%), nauki 
prawne (4%) 
Dyscyplina wiodąca: nauki chemiczne 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia 
Poziom kwalifikacji: 6 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Tytuł: licencjat 

Kod efektu 
uczenia się 

dla 
kierunku 
studiów 

Efekty uczenia się dla kierunku studiów  

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku 
Chemia i toksykologia sądowa absolwent uzyska efekty 

uczenia się w zakresie: 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego 
stopnia PRK  

(kody) 

WIEDZA 

K_W01 
posiada wiedzę w zakresie głównych działów chemii, 
posługuje się właściwą terminologią i nomenklaturą 
chemiczną 

P6S_WG 

K_W02 
zna teoretyczne podstawy budowy materii, opisuje 
właściwości pierwiastków i związków chemicznych oraz ich 
zastosowania 

P6S_WG 

K_W03 
charakteryzuje podstawowe typy i mechanizmy reakcji, zna 
podstawowe metody syntezy i identyfikacji związków 
chemicznych 

P6S_WG 

K_W04 
zna podstawy klasycznych i instrumentalnych metod 
analitycznych i ich zastosowanie w chemii, toksykologii  i 
naukach sądowych  

P6S_WG 

K_W05 
posiada wiedzę na temat toksyczności związków 
chemicznych oraz ich wpływu na organizmy żywe i 
środowisko 

P6S_WG 

K_W06 
zna sposoby przemysłowego otrzymywania i analizy 
produktów chemicznych i materiałów specjalnego 
przeznaczenia 

P6S_WG 

K_W07 
dysponuje podstawową wiedzą z fizyki w zakresie 
pozwalającym na rozumienie zjawisk i procesów 
chemicznych 

P6S_WG 

K_W08 
zna  matematykę w stopniu  pozwalającym na  opis zjawisk i 
procesów chemicznych 

P6S_WG 

K_W09 
zna podstawowe metody i narzędzia informatyczne 
stosowane do numerycznej i statystycznej analizy danych  

P6S_WG 

K_W10 
posiada wiedzę z zakresu podstawowych zasad 
bezpieczeństwa pracy w laboratorium chemicznym oraz 
zarządzania chemikaliami i odpadami 

P6S_WK 
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K_W11 zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu prawa P6S_WK 

K_W12 
posiada wiedzę w zakresie fizykochemicznych i biologicznych 
podstaw nauk o zdrowiu w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin 
naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów 

P6S_WG 

K_W13 
posiada ogólną znajomość budowy i funkcji organizmu 
człowieka. 

P6S_WG 

K_W14 

zna metody oceny stanu zdrowia oraz objawy i przyczyny 
wybranych zaburzeń i zmian chorobowych w zakresie 
niezbędnym dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, 
właściwych dla studiowanego kierunku studiów 

P6S_WG 

K_W15 

zna podstawowe pojęcia i mechanizmy psychospołeczne 
związane ze zdrowiem i jego ochroną w zakresie niezbędnym 
dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla 
studiowanego kierunku studiów 

P6S_WG 

K_W16 zna zasady promocji zdrowia i zdrowego trybu życia P6S_WK 

K_W17 
zna prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania 
wykonywania działalności zawodowej w ramach 
studiowanego kierunku studiów 

P6S_WK 

K_W18 
zna miejsce dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, 
właściwych dla studiowanego kierunku studiów, w ramach 
organizacji systemu ochrony zdrowia na poziomie krajowym 

P6S_WG 

K_W19 
ma podstawową wiedzę i zna terminologię nauk w zakresie 
niezbędnym dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, 
właściwych dla studiowanego kierunku studiów 

P6S_WG 

K_W20 
ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako 
podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich 
funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach 

P6S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 
identyfikuje, analizuje i rozwiązuje problemy chemiczne w 
oparciu o zdobytą wiedzę  

P6S_UW 

K_U02  
wykonuje eksperymenty chemiczne zgodnie z zasadami 
dobrej praktyki laboratoryjnej, interpretuje uzyskane wyniki, 
przygotowuje raporty z wykonanych badań 

P6S_UW 

K_U03 
potrafi syntezować, analizować i charakteryzować związki 
chemiczne 

P6S_UW 

K_U04 
stosuje podstawowe metody i narzędzia informatyczne  do 
opisu, analizy oraz prezentacji danych eksperymentalnych 

P6S_UW 

K_U05 
pozyskuje informacje z literatury specjalistycznej, integruje 
wiedzę z różnych dziedzin do interdyscyplinarnego 
opracowania problemu chemicznego  

P6S_UW 



8 

K_U06 
opisuje i dyskutuje problemy chemiczne, posługując się 
terminologią właściwą dla języka specjalistycznego, potrafi 
przygotować prezentację w języku polskim oraz obcym 

P6S_UK 

K_U07 
potrafi posługiwać się językiem obcym zgodnie z 
wymaganiami dla poziomu B2 Europejskiego Systemu 
Kształcenia Językowego 

P6S_UK 

K_U08 
posiada umiejętności techniczne, manualne i ruchowe 
związane ze studiowanym kierunkiem studiów 

P6S_UW 

K_U09 
potrafi posługiwać się podstawowym sprzętem i aparaturą 
stosowanymi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin 
naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów 

P6S_UW 

K_U10 
potrafi komunikować się z jednostką oraz grupą społeczną w 
zakresie związanym ze studiowanym kierunkiem studiów 

P6S_UK 

K_U11 
potrafi identyfikować problemy pacjenta, klienta oraz grupy 
społecznej 

P6S_UK 

K_U12 
potrafi korzystać z technik informacyjnych w celu 
pozyskiwania i przechowywania danych 

P6S_UW 

K_U13 potrafi identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce P6S_UW 

K_U14 
potrafi interpretować dane liczbowe związane z zawodem 
właściwym dla studiowanego kierunku studiów 

P6S_UW 

K_U15 
potrafi prowadzić dokumentację dotyczącą jednostek, 
instytucji oraz podejmowanych działań 

P6S_UW 

K_U16 

potrafi planować, projektować i realizować działania z 
zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych 
dla studiowanego kierunku studiów, z uwzględnieniem 
obowiązujących norm oraz dostępnych warunków 

P6S_UO 

K_U17 
posiada umiejętność przygotowania pisemnego raportu w 
oparciu o własne działania lub dane źródłowe 

P6S_UK 

K_U18 
posiada umiejętność prezentowania w formie ustnej wyników 
własnych działań i przemyśleń 

P6S_UK 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 
rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia kompetencji 
zawodowych  

P6S_UU 

P6S_KK 

K_K02 
posiada umiejętność organizowania pracy zespołowej i 
realizacji powierzonych zadań 

P6S_UO 

K_K03 potrafi osiągać cel określonego zadania P6S_KO 

K_K04 
rozpoznaje i rozwiązuje problemy związane z pracą 
zawodową 

P6S_KR 

K_K05 
potrafi wyjaśniać społeczne i etyczne aspekty stosowania 
zdobytej wiedzy 

P6S_KO 
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K_K06 potrafi zastosować zdobytą wiedzę do wykonywania zawodu P6S_UW 

K_K07 
jest świadomy własnych ograniczeń i wie, kiedy zwrócić się 
do ekspertów 

P6S_KK 

K_K08 
okazuje szacunek wobec pacjenta, klienta, grup społecznych 
oraz troskę o ich dobro 

P6S_KR 

K_K09 
realizuje zadania w sposób zapewniający bezpieczeństwo 
własne i otoczenia, w tym przestrzega zasad bezpieczeństwa 
pracy 

P6S_KR 

 

Objaśnienie symboli: 

PRK – Polska Rama Kwalifikacji 

P6S_WG itp. – kod składnika opisu kwalifikacji dla poziomu 6 w charakterystykach drugiego stopnia PRK  

K_W – kierunkowy efekt uczenia się w zakresie wiedzy 

K_U – kierunkowy efekt uczenia się w zakresie umiejętności 

K_K – kierunkowy efekt uczenia się w zakresie kompetencji społecznych 

01, 02, 03 itd. – kolejny numer kierunkowego efektu uczenia się w danej kategorii 
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Pokrycie efektów uczenia się określonych w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji przez efekty kierunkowe 

Kierunek studiów:       Chemia i toksykologia sądowa 
Poziom kształcenia:    studia pierwszego stopnia 
Profil kształcenia:       ogólnoakademicki 

Kod składnika 
opisu Polskiej 

Ramy 
Kwalifikacji 

Efekty uczenia się określone w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy 
Kwalifikacji  

Odniesienie do efektów 
uczenia się dla kierunku 

Chemia i Toksykologia 
Sądowa 

WIEDZA, Absolwent zna i rozumie: 

P6S_WG w zaawansowanym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich 
metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową 
wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych lub artystycznych tworzących podstawy 
teoretyczne oraz wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej – właściwe dla 
programu kształcenia 

K_W01 

K_W02 
K_W03 

K_W04 

K_W05 

K_W06 

K_W07 

K_W08 

K_W09 

K_W12 

K_W13 

K_W14 

K_W15 

K_W18 

K_W19 

P6S_WK • fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji K_W10 

K_W11 



11 

 podstawowe ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działań 
związanych z nadaną kwalifikacją, w tym podstawowe zasady ochrony własności 
przemysłowej i prawa autorskiego 

K_W16 

K_W17 

K_W20 

UMIEJĘTNOŚCI, Absolwent potrafi: 

P6S_UW • wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe 
problemy w warunkach nie w pełni przewidywalnych: 

• właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, 
krytycznej analizy i syntezy tych informacji 

• dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik 
informacyjno-komunikacyjnych (ICT) 

K_U01 

K_U02 

K_U03 
K_U04 

K_U05 

K_U08 

K_U09 

K_U12 

K_U13 

K_U14 

K_U15 

K_K06 

P6S_UK • komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii 
• brać udział w debacie - przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz 

dyskutować o nich 
• posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu 

Kształcenia Językowego  

K_U06 

K_U07 

K_U10 

K_U11 

K_U17 

K_U18 

P6S_UO planować i organizować pracę - indywidualną oraz w zespole K_U16 

P6S_UU samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie  K_K01 
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KOMPETENCJE SPOŁECZNE, Absolwent jest przygotowany do: 

P6S_KK • krytycznej oceny posiadanej wiedzy 
• uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i 
• praktycznych 

K_K01 

K_K07 

 

P6S_KO • wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz  
• środowiska społecznego 
• inicjowania działania na rzecz interesu publicznego; myślenia i działania w sposób 

przedsiębiorczy 

K_K03 

K_K05 

P6S_KR odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: 

• przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych 
• dbałości o dorobek i tradycje zawodu 

K_K04 

K_K08 

K_K09 
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Matryca efektów uczenia się, form ich realizacji oraz metod weryfikacji 

Chemia i toksykologia 

sądowa studia 

pierwszego stopnia 

zajęcia lub moduły zajęć 
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ZAKŁADENE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

wiedza 

K_W01 x x x     x     x x   x   x  x    

K_W02 x            x    x x  x  x    

K_W03 x  x         x x         x    

K_W04       x     x x    x  x x  x x   

K_W05  x          x          x  x  

K_W06                      x    

K_W07 x             x   x  x       

K_W08    x   x   x                
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K_W09       x   x                

K_W10  x            x   x         

K_W11 x x      x   x  x       x      

K_W12       x     x      x     x x  

K_W13     x  x     x    x  x     x x  

K_W14       x     x    x  x      x  

K_W15      x x         x          

K_W16       x         x          

K_W17           x x    x  x   x     

K_W18                x          

K_W19       x              x  x  x 

K_W20         x                 

umiejętności 

K_U01 x x      x     x x   x  x x  x    

K_U02 x x x     x  x   x x   x  x x  x   x 

K_U03 x             x   x  x x  x    

K_U04  x      x  x    x      x  x    
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K_U05 x  x       x    x   x  x x  x    

K_U06                      x   x 

K_U07               x           

K_U08       x     x      x   x  x x  

K_U09       x     x      x     x x  

K_U10      x x     x            x  

K_U11                x       x   

K_U12                x  x        

K_U13                  x        

K_U14       x     x    x  x     x x  

K_U15                  x        

K_U16      x      x    x       x   

K_U17                  x     x   

K_U18                x       x   

kompetencje społeczne 

K_K01  x     x     x x x  x x  x x   x x  

K_K02 x x     x      x x    x    x x   



16 

K_K03  x x    x x    x  x            

K_K04 x x            x   x x  x  x x   

K_K05                    x  x    

K_K06 x     x        x    x  x  x    

K_K07       x     x      x        

K_K08                  x     x   

K_K09                  x     x   

fo
rm

y 
re

al
iz

ac
ji W x x x x x  x x x x x x x x  x x x x x x x x x  

L x x x   x x x  x  x x x  x x x x x x x x x x 

S x  x x  x x     x x x x x  x x x x  x x x 

m
et

od
y 

w
er

yf
ik

ac
ji 

E x  x x   x x   x x x x x   x x x  x  x  

K x x x x x x x x  x  x x x x x x x x x x x x x x 

Z x x x   x x x  x  x x x x x x x x x x x x  x 

R/S x x x    x x    x x x x   x x x  x x  x 

P/P       x x x x        x    x x  x 

W - wykład, L - laboratorium, S - seminarium; E - egzamin, K - kolokwium, Z - zaliczenie ćwiczeń, R/S - raport/sprawozdanie, P/P - prezentacja/projekt 
* Przedmiot społeczno-humanistyczny (PDW) - Dyskursy mediów/Perswazyjne działania językowe   
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Lp. Nazwa przedmiotu Treści programowe 

1.  
 
  

Chemia ogólna i nieorganiczna 

Podstawowe pojęcia i prawa w chemii. Budowa atomu. Budowa jądra atomowego. Podstawy mechaniki kwantowej: 
funkcja falowa, poziomy energetyczne atomów, liczby kwantowe. Zasady określania konfiguracji elektronowej w atomie 
danego pierwiastka (energia orbitali, Zakaz Pauliego, Reguła Hunda). Układ okresowy pierwiastków. Zmiany właściwości 
pierwiastków chemicznych w grupach i okresach. Konfiguracja elektronowa pierwiastków, a ich właściwości fizyczne i 
chemiczne. Wiązania chemiczne i oddziaływania międzycząsteczkowe. Wstęp do statyki i kinetyki chemicznej. Wstęp 
do termodynamiki. Wodne roztwory elektrolitów. Teorie kwasów i zasad, Dysocjacja elektrolityczna. Wykładnik jonów 
wodorowych. Iloczyn rozpuszczalności. Hydroliza soli. Roztwory buforowe. Reakcje utleniania i redukcji. Podstawowe 
pojęcia, bilansowanie reakcji, przewidywanie kierunku reakcji redoks na podstawie potencjałów redukcyjnych. Ogniwa 
galwaniczne. Związki kompleksowe. Nazewnictwo, pojęcia liganda, liczby koordynacyjnej. Wiązanie kowalencyjne, 
wzory Lewisa, orbitale cząsteczkowe. Struktura elektronowa cząsteczek dwu- i wieloatomowych i budowa przestrzenna. 
Wiązania pośrednie pomiędzy jonowymi a kowalencyjnymi. Wiązanie metaliczne i teoria pasmowa. Właściwości 
związków wynikające z rodzaju wiązania. Teoria kwasów i zasad Lewisa. Kwasy i zasady miękkie i twarde. Superkwasy 
i superzasady. Rozpuszczalniki. Wodór, wodorki, wiązanie wodorowe. Charakterystyka pierwiastków grup głównych i 
ich związków (wszystkie grupy). Budowa związków kompleksowych według teorii pola krystalicznego i orbitali 
molekularnych. Właściwości donorowe ligandów, ligandy -akceptorowe. Właściwości magnetyczne i spektroskopowe 
związków kompleksowych. Szereg spektrochemiczny. Struktura przestrzenna związków kompleksowych, hybrydyzacja, 
liczby. Koordynacji. Efekt Jahna- Tellera. Izomeria związków kompleksowych. Typy i mechanizmy reakcji związków 
kompleksowych, reakcje wymiany ligandów i reakcje przeniesienia elektronu. Efekt trans. Trwałość kinetyczna i 
termodynamiczna. Charakterystyka pierwiastków d-elektronowych i ich związków. Związki metaloorganiczne i ich 
zastosowanie. Elementy katalizy z użyciem związków metali. Elementy chemii bionieorganicznej. 

2.  

Bezpieczeństwo w 
laboratorium chemicznym 

Podstawowe regulacje prawne dotyczące stosowania substancji chemicznych i zarządzania chemikaliami. Systemy 
kontroli chemikaliów. Klasyfikacja i oznakowanie  substancji chemicznych, piktogramy, rodzaje znaków/kodów 
ostrzegawczych/środków ostrożności, etykiety sygnalizacyjne. Analiza kart charakterystyki substancji. Projektowanie 
etykiet produktów chemicznych. Identyfikacja i kwalifikacja zagrożeń powodowanych czynnikami chemicznymi ze 
szczególnym uwzględnieniem substancji o specyficznym oddziaływaniu na zdrowie i środowisko. Systemy redukcji 
zagrożeń, rodzaje środków ochrony, procedury postępowania podczas zagrożeń, monitoring stanowiska pracy w 
laboratorium chemicznym. Zasady oceny narażenia na substancje toksyczne. Klasyfikacja, postępowanie z 
substancjami toksycznymi i o specyficznym oddziaływaniu na zdrowie, odległe następstwa narażenia. Postępowanie z 
odpadami chemicznymi (przechowywanie, segregacja, neutralizacja, utylizacja). Podstawowe zasady bezpiecznego 
stosowania aparatury/szkła laboratoryjnego, podstawowych technik laboratoryjnych. Planowanie eksperymentu 
chemicznego. Organizacja pracy w laboratorium. Ocena i dobór sprzętu laboratoryjnego i odczynników. Analiza 
wybranych wypadków w laboratoriach, systemy prewencji wypadkowej, algorytm oceny ryzyka. 
Analiza kart charakterystyki substancji, projektowanie etykiety preparatu chemicznego, planowanie eksperymentu i 
opracowanie adekwatnej dokumentacji, wykonanie prostej syntezy związku chemicznego zgodnie z zasadami DPL, z 
analizą potencjalnych zagrożeń, oceną narażenia, doborem odpowiednich środków ochrony. 

3.  

Fizyka z elementami biofizyki 

Pomiary fizyczne: wartość średnia, niepewność pomiarowa wielkości mierzonej bezpośrednio, niepewność pomiarowa 
wielkości wyznaczanej pośrednio, zapis wyników pomiarowych; cyfry znaczące, współzależność cech; korelacja i 
regresja liniowa, zmienna losowa i jej rozkłady, kryteria oceny metod analitycznych. Zjawiska transportu: liczba 
Avogadro, stała Boltzmanna, stała gazowa, stała Faradaya, dyfuzja – równanie dyfuzji,  osmoza, zjawiska elektryczne 
na błonie półprzepuszczalnej, pH-metr, zależność ruchliwości od masy; elektroforeza; transport dyfuzyjny pod wpływem 
pola elektrycznego, zastosowania elektroforezy. Termodynamika: równanie gazu doskonałego, przemiany; funkcje 
termodynamiczne; praca, temperatura, ciepło; zasada zachowania energii – pierwsza zasada termodynamiki; druga 
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zasada termodynamiki; potencjał chemiczny; termodynamika reakcji chemicznych. Optyka: metody pomiarowe, 
podstawy, spektrofotometria, polarymetria, spektroskopie EPR, NMR. 

4.  

Matematyka 

Funkcja i jej właściwości Składanie funkcji. Funkcja odwrotna. Funkcje potęgowe , wykładnicze logarytmiczne. Ciąg i 
granica ciągu. Pojęcie zbieżności. Granice właściwe i niewłaściwe. Granica funkcji w punkcie. Granice jednostronne 
funkcji. Asymptoty funkcji. Ciągłość funkcji w punkcie i na przedziale. Podstawowe własności funkcji ciągłych. Rodzaje 
punktów nieciągłości. Pochodna funkcji Definicja i właściwości. Interpretacja geometryczna i fizyczna pochodnej. 
Ekstrema funkcji, monotoniczność. Pochodne wyższych rzędów. Wypukłość funkcji. Szereg Taylora. Całka 
nieoznaczona. Funkcja pierwotna. Całkowanie przez części oraz przez podstawienie. Metody całkowania funkcji 
wymiernych, podstawienia trygonometryczne. Całka oznaczona: podstawowe wzory i zastosowania. Równania 
różniczkowe zwyczajne rzędu pierwszego. Równania różniczkowe o zmiennych rozdzielonych. Równania różniczkowe 
jednorodne. Równania różniczkowe zwyczajne liniowe pierwszego rzędu. 

5.  

Kryminalistyka i nauki sądowe 

Pojęcie i zakres nauk penalnych. Kryminologia i kryminalistyka – zakres i geneza. Doktryny kryminologiczne.  
Przestępczość – metody oceny zjawiska. Metodologia badań kryminologicznych. Suicydologia – przyczyny problemu, 
możliwości zapobiegania samobójstwom. Samobójstwo a przestępstwo. Profilaktyka kryminologiczna. Sekty religijne. 
Psychomanipulacja w medycynie. Mind Control. Wiktymologia społeczna i kryminalna. Agresja – jej przyczyny i kontrola. 
Wykorzystanie nauk biologicznych w kryminalistyce. Ekspertyza sądowa. Rekonstrukcja wypadków komunikacyjnych i 
katastrof masowych z wykorzystaniem elementów nauk biologicznych. Przestępstwa na tle seksualnym – przyczyny i 
rozpoznawanie. Fizjodetekcja, hipnoza i narkoanaliza w naukach penalnych. 

6.  

Pierwsza pomoc 

Zatrucia substancjami chemicznymi obecnymi w laboratorium toksykologicznym. Utrata przytomności – postępowanie 
z chorym. Zatrzymanie krążenia – rozpoznawanie i postępowanie. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dorosłych i 
dzieci. Zachłyśnięcie. Urazy – zasady postępowania. Czynniki zakaźnie w miejscu pracy – bakterie, wirusy, grzyby. 
Zasady postępowania poekspozycyjnego na materiał biologiczny 

7.  

Podstawy medycznej 
diagnostyki laboratoryjnej 

Morfologia krwi obwodowej. Badanie ogólne moczu.  Diagnostyka laboratoryjna płynów przesiękowych i wysiękowych. 
Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego. Enzymy w diagnostyce laboratoryjnej. Białka osocza. Równowaga kwasowo-
zasadowa. Równowaga wodno-elektrolitowa. Diagnostyka hormonalna. Diagnostyka izotopowa. Pojęcie normy, wartości 
referencyjnych i ich znaczenie dla formułowania diagnozy. Czynniki wpływające na wynik badania laboratoryjnego. 
Podstawowe techniki i metody stosowane w diagnostyce laboratoryjnej. 
Oznaczanie stężenia glukozy w wybranych materiałach biologicznych. Oznaczanie stężenia ciał ketonowych w 
wybranych materiałach biologicznych (aceton i beta-hydroksymaślan). Oznaczanie wolnych kwasów tłuszczowych w 
wybranym materiale biologicznym. Oznaczanie stężenia mocznika i kreatyniny w wybranych materiale biologicznym. . 
Oznaczanie wybranych ketokwasów w wybranym materiale biologicznym. Oznaczanie aktywności acetylocholinesterazy 
we krwi i badanie jej stabilności w funkcji czasu i temperatury. Oznaczanie stężenia białka C-reaktywnego i 
prokalcytoniny w wybranym materiale biologicznym. Oznaczanie stężenia białka w wybranym materiale biologicznym. 
Oznaczanie aktywności AspAT i AlAT we krwi i szklistce oka. Badanie ogólne moczu. 

8.  

Chemia analityczna z 
elementami bioanalizy 

Rola analizy chemicznej w poznaniu procesów biologicznych. Kryteria wyboru reakcji chemicznych do celów 
analitycznych (kinetyczne i termodynamiczne). Pobieranie i przygotowanie próbek do analizy ze szczególnym 
uwzględnieniem materiałów biologicznych i farmaceutycznych. Równowagi chemiczne w układach homogennych: kwas-
zasada, utleniacz-reduktor, jon metalu-ligand oraz w układach heterogennych: osad-roztwór. Czynniki wpływające na 
przesunięcie stanu równowagi chemicznej i jego konsekwencje analityczne. Reakcje w roztworach niewodnych. Główne 
techniki analityczne uwzględniające identyfikację, maskowanie, rozdział oraz oparte na w/w równowagach klasyczne 
metody ilościowego oznaczania pierwiastków (metody objętościowe i wagowe). Analiza elementarna. Wybrane techniki 
instrumentalne w chemii analitycznej. Przykłady oznaczeń produktów naturalnych. Ocena wiarygodności metod 
analitycznych i oszacowanie błędów. Rola i zadania chemii analitycznej w diagnostyce laboratoryjnej. Gospodarka 
mineralna – metody oznaczania wapnia całkowitego i zjonizowanego, magnezu i fosforanów. Przyczyny i konsekwencje 
zaburzeń gospodarki mineralnej. Oznaczanie stężenia litu – optymalizacja i kontrola leczenia chorych z depresją lub 
manią; Parametry laboratoryjne oceny zaburzeń równowagi wodnej i elektrolitowej. Metody  oznaczania osmolalności 
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oraz elektrolitów w surowicy krwi i w moczu (sód, potas, chlorki, wodorowęglany). Pojęcie luki anionowej. Równowaga 
kwasowo-zasadowa ustroju,  przykładowe reakcje redoks w organizmie. 
Podstawowe pojęcia. Obliczanie stężeń. Oddziaływania międzyjonowe, prawo Debay'a-Hückla. Reakcje w układach 
jednofazowych. Elektrolity mocne i słabe. Prawo rozcieńczeń Ostwalda. Reakcje kwas-zasada; obliczenia pH kwasów i 
zasad wieloprotonowych, roztworów buforowych i soli słabych elektrolitów. Elektrolity amfiprotyczne. Równowagi red-
ox. Potencjał Nernsta. Równowagi kompleksowania, stałe tworzenia i trwałości. Reakcje w układach wielofazowych. 
Strącanie osadów, rozpuszczalność. Krzywe miareczkowania. Wskaźniki. Podstawy analizy statystycznej wyników 
doświadczalnych.  
Wybrane reakcje identyfikacji kationów. Specjalne metody analizy: kroplowa i mikrokrystaliczna. Klasyfikacja i badania 
wstępne w analizie anionów. Reakcje z przeniesieniem protonu i ich aspekty analityczne, alkacymetria. Reakcje z 
przeniesieniem elektronów, metody analityczne oparte na tych reakcjach: manganometria, jodometria, 
bromianometria. Kompleksometria. Równowagi heterogenne, procesy wpływające na przesunięcie równowagi 
heterogennej: objętościowa analiza strąceniowa i analiza wagowa. Krzywe miareczkowania, dobór wskaźników. 

9.  

Chemia organiczna 

Szkielet i grupy funkcyjne w związkach organicznych; występowanie w przyrodzie, zastosowania w medycynie; 
nomenklatura IUPAC; rodzaje izomerii związków organicznych, stereoizomery i sposoby ich rysowania; struktury 
rezonansowe, wiązania, mechanizm reakcji organicznej. Podstawowe pojęcia chemii organicznej: kwas, zasada; 
nukleofil, elektrofil; karbokation, karboanion, rodnik; delokalizacja elektronów, aromatyczność; polarność; 
regioselektywność; szybkość reakcji, kataliza, równowaga, stan przejściowy, produkt pośredni, kontrola kinetyczna i 
termodynamiczna. Wybrane klasy związków, ich otrzymywanie i typowa reaktywność: węglowodory nasycone, 
nienasycone, aromatyczne, cykloalkany, chlorowcoalkany; alkohole, etery. Reakcje wolnorodnikowe; jedno- i 
dwucząsteczkowa substytucja nukleofilowa; reakcje eliminacji. Metody określania struktury związków organicznych: 
jądrowy rezonans magnetyczny, spektroskopia oscylacyjna, spektrometria mas, spektroskopia elektronowa UV-Vis. 
Wybrane klasy związków, ich otrzymywanie i typowa reaktywność: pochodne benzenu, reakcje aromatycznej 
substytucji elektrofilowej i regioselektywność; aromatyczność;  aldehydy, ketony, tautomeria keto-enolowa, 
reaktywność jonów enolanowych, kondensacja aldolowa, α,β-nienasycone aldehydy i ketony; kwasy karboksylowe i ich 
pochodne; aminy i ich pochodne. Reaktywność pochodnych benzenu: alkilobenzeny, aminy aromatyczne, fenole. 
Wybrane związki wielofunkcyjne. Związki β-dikarbonylowe, kondensacja Claisena. Związki heterocykliczne. Związki 
metaloorganiczne. Monosacharydy, disacharydy, polisacharydy. Aminokwasy, peptydy, białka i kwasy nukleinowe. 
Polimery. Elementy strategii syntezy organicznej. Opanowanie podstawowych technik w pracowni chemii organicznej. 
Metody syntezy i oczyszczania prostych związków organicznych. Podstawy analizy związków organicznych 

10.  

Metody komputerowe w chemii 

Podstawy Matlaba. Zastosowanie Matlaba do analizy danych. Wyszukiwanie informacji naukowej w zasobach internetu 
oraz specjalistycznych bazach danych (Chemical Abstracts). Rysowanie struktur związków chemicznych. 
Przygotowanie multimedialnej prezentacji na zadany temat. Praktyczne opanowanie podstaw Matlaba. Zastosowanie 
Matlaba do: numerycznej analizy danych, statystycznej analizy danych, graficznej prezentacji wyników, 
rozwiązywania różnych problemów obliczeniowych. 

11.  

Podstawy fizjologii człowieka 

Mechanizmy pobudliwości komórkowej i transmisja synaptyczna. Receptory związane z białkami G i ich szlaki 
sygnalizacyjne. Nerwowe ośrodki regulatorowe. Układ endokrynny. Fizjologa skurczu mięśniowego. Mechanoreceptory 
(dotyk, słuch, równowaga). Termoreceptory i nocyceptory. Mechanizmy widzenia. Chemorecepcja: węch i smak. 
Energetyka organizmu: glukostaza i termostaza. Rytmy biologiczne, sen. Mechanizmy uzależnień i działania środków 
odurzających. Fizjologia oddychania i krążenia. 

12.  

Ksenobiotyki 

Wprowadzenie do toksykologii – naturalne i sztuczne substancje chemiczne. Historia toksykologii. Ocena toksyczności 
związku na postawie jego budowy chemicznej – zależność pomiędzy budową a aktywnością biologiczną. Metody badania 
toksyczności ksenobiotyków. Ocena toksyczności ostrej i skutków odległych. Działanie narządowe ksenobiotyków: 
neurotoksyczność, kardiotoksyczność, mielotoksyczność, hepatotoksyczność, renotoksyczność.  Metody obliczeniowe w 
toksykologii. Wchłanianie, biotransformacja i wydalanie ksenobiotyków. Dystrybucja ksenobiotyków. Wpływ 
ksenobiotyków na energetykę komórki żywej. Ksenobiotyki jako inhibitory reakcji enzymatycznych. Wpływ trucizn na 
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przewodzenie w układzie nerwowym. Wolnorodnikowe mechanizmy działania ksenobiotyków. Modele kinetyczne 
przemian i wydalania ksenobiotyków. 
Toksykologia wybranych substancji pochodzenia roślinnego: alkaloidy, saponiny, glikozydy. Toksykologia wybranych 
substancji pochodzenia zwierzęcego: jady bakteryjne. Toksykologia wybranych niemetali i ich połączeń 
nieorganicznych: arsen, fosfor, selen, siarka, azot, jod. Toksykologia wybranych metali: tal, chrom, nikiel, rtęć, ołów, 
kadm, mangan, miedź, bar, lit, kobalt. Toksyczność i skutki działania izotopów promieniotwórczych. Markery 
biochemiczne oddziaływania ksenobiotyków. Toksyczność tworzyw sztucznych i kosmetyków. Środki toksyczne w 
żywności. Postawy toksykologii środowiskowej.  
Sporządzanie krzywych kalibracyjnych do oznaczania wybranych substancji lotnych. Oznaczanie wybranych substancji 
lotnych w mieszaninie na przykładzie oznaczania etanolu, metanolu i izopropanolu w alkoholu nielegalnego pochodzenia.  
Ustalanie etapu metabolizmu ksenobiotyków w oparciu o analizę różnych materiałów biologicznych pochodzących od 
jednego pacjenta. Analiza mieszanin nieznanych substancji płynnych o wysokiej lotności i ocena ich toksyczności w 
oparciu o znajomość składu i dane literaturowe. Profilowanie narkotyków. Badanie suszu roślinnego pod kątem 
obecności THC. Badanie wybranych suplementów diety pod kątem obecności w nich substancji 
szkodliwych/nielegalnych. 

13.  

Chemia fizyczna 

Termodynamika fenomenologiczna z elementami termodynamiki statystycznej: I zasada termodynamiki, prawo Hessa 
i Kirchhoffa, termochemia, procesy samorzutne, II i III zasada termodynamiki, entropia, molekularna interpretacja 
energii wewnętrznej i entropii, tożsamości termodynamiczne, termodynamika układów otwartych, potencjał chemiczny, 
prawo działania mas, stała równowagi i jej zależność od parametrów termodynamicznych, roztwory idealne i 
rzeczywiste. Elementy termodynamiki procesów nieodwracalnych. 
Równowagi fazowe: opis termodynamiczny, klasyfikacja przemian fazowych, układy jednoskładnikowe, prawo 
Clausiusa-Clapeyrona, równowagi ciało stałe-ciecz-para, układy dwuskładnikowe, prawo Raoulta i Henry’ego, 
równowaga roztwór-para, ebuliometria i kriometria, układy trójskładnikowe, trójkąt stężeń Gibbsa, prawo podziału 
Nernsta. Zastosowanie termodynamiki w opisie procesów biochemicznych. 
Kinetyka chemiczna: podstawowe pojęcia i definicje: równania szybkości reakcji, parametry kinetyczne. Reakcje proste 
i złożone, schematy kinetyczno-mechanistyczne, mechanizmy molekularne reakcji. Reakcje enzymatyczne i 
oscylacyjne. Zależność szybkości reakcji od temperatury, parametry Arrheniusa. Zależność szybkości reakcji od 
ciśnienia. Teorie reakcji elementarnych. Reakcje z udziałem katalizatora, reakcje heterogeniczne. 
Oddziaływania międzycząsteczkowe. Zjawiska powierzchniowe i międzyfazowe (warstewki, micele, koloidy). 
Elektrochemia: procesy elektrodowe, geneza potencjałów i prądów elektrodowych. Siła elektromotoryczna ogniw 
galwanicznych, napięcie elektryczne elektrolizy. Procesy transportu w roztworach elektrolitów, teoria Debye’a- Hückela-
Onsagera. 
Pomiary potencjometryczne (potencjometria, konduktometria, pH-metria). Pomiary absorbancji (UV-Vis, IR). Pomiary 
własności cieczy (lepkość cieczy, napięcie powierzchniowe, koligatywne własności cieczy). Pomiary kąta skręcania 
płaszczyzny polaryzacji światła (polarymetria). Pomiary dielektryczne (wyznaczenie momentu dipolowego cieczy). 
Pomiary termiczne (ciepło neutralizacji, parowania, rozpuszczania). Pomiary współczynnika załamania światła 
(refraktometria). Pomiary kinetyczne (rząd reakcji, pierwotny efekt solny). Pomiary elektrochemiczne (ogniwa, 
elektroliza, przewodnictwo) 

14.  

Biochemia kliniczna 

Budowa i funkcje białek. Modyfikacje potranslacyjne białek. Budowa i funkcje węglowodanów. Podstawowe przemiany 
cukrów i ich regulacje. Budowa, funkcje i transport lipidów. Budowa i funkcje lipoprotein. Biosynteza kwasów 
tłuszczowych i β-oksydacja kwasów tłuszczowych. Przemiana cholesterolu. Hormony sterydowe. Witamina D. 
Metabolizm aminokwasów. Transaminacje. Zaburzenia przemian aminokwasów i związane z nimi choroby. Kwasy 
nukleinowe – replikacja, transkrypcja i translacja. Kierowanie białek – szlaki przekazywania sygnału. Układy buforowe 
krwi i tkanek. Podstawowe prawa rządzące równowagą kwasowo-zasadową. Pojęcie luki anionowej. Regeneracja 
wodorowęglanów. Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej. Kwasice/zasadowice metaboliczne i oddechowe. Rola 
wody w organizmie. Podstawowe przestrzenie wodne w ustroju. Bilans wodny. Odwodnienie hipotoniczne i 
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przewodnienie hipertoniczne. Regulacja ciśnienia tętniczego. Nadciśnienie tętnicze. Układ renina – angiotensyna – 
aldosteron (RAA). Biochemiczne podstawy cukrzycy. Rodzaje cukrzycy. Zaburzenia metabolizmu w przebiegu cukrzycy. 
Powikłania cukrzycy. Glikacja. Etiologia zespołu metabolicznego. Miażdżyca jako proces zapalny. Patomechanizm 
dysfunkcji śródbłonka naczyniowego w przebiegu miażdżycy. Biochemiczne aspekty choroby niedokrwiennej serca. 
Zaburzenia gospodarki wapniowej. Osteoporoza – definicje, czynniki ryzyka, przyczyny, klasyfikacja. Biochemia 
funkcjonalna tkanek na przykładzie wątroby.  
Aminokwasy jako podstawowe jednostki budujące białka. Struktury aminokwasów w warunkach różnego pH, 
wyznaczanie punktu izoelektrycznego białek. Tworzenie wiązań peptydowych. Struktury białek. Funkcje białek na 
przykładzie albuminy. Enzymy, kinetyka reakcji enzymatycznych, enzymy allosteryczne, regulacja metabolizmu 
poprzez kontrolę aktywności enzymów. Struktury cukrów prostych i zapisywanie ich wzorami Fischera. Glikoliza, 
glukoneogeneza, glikogenoliza i glikogenogeneza oraz punkty regulatorowe tych przemian. Trawienie, wchłanianie i 
transport lipidów. Rodzaje tkanki tłuszczowej. Rola tkanki tłuszczowej. Znaczenie i rodzaje reakcji transaminacji. 
Dyskusja na temat narzędzi współczesnej biologii molekularnej: macierze komórkowe, Real-time PCR, PCR, 
elektroforeza białkowa. Wykorzystanie dostępnych źródeł literaturowych do przygotowania prezentacji na temat 
rodzajów zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej w szczególności kwasicy metabolicznej i oddechowej oraz 
zasadowicy metabolicznej i oddechowej. Rodzaje i rola płynów ustrojowych. Wykorzystanie dostępnych źródeł 
literaturowych do przygotowania prezentacji na temat rodzajów nadciśnienia tętniczego i sposobów jego regulowania. 
Glikacja. Rodzaje glikacji. Powikłania spowodowane glikacją. Śmiertelny kwartet: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca typu 
2, nadwaga oraz hipercholesterolemia. Powstawanie blaszki miażdżycowej. Rodzaje blaszek miażdżycowych. Przyczyny 
miażdżycy. Zawał serca. Wczesne i późne markery niedokrwienia serca. Przyczyny biochemiczne reumatoidalnego 
zapalenie stawów. Szlaki biochemiczne zachodzące w wątrobie oraz funkcja wątroby. Budowa i funkcje cytochromu 
P450. 
Wydzielanie fibrynogenu i jego ilościowe oznaczenie. Kinetyka reakcji fosfatazowej. Ilościowe oznaczanie cukrów. 
Wpływ pH na aktywność sacharazy. Rozkład glikogenu. Oznaczanie cholesterolu i trójglicerydów w surowicy krwi.  
Hydroliza tłuszczów i badanie aktywności lipazy. Ilościowe oznaczanie kwasu moczowego i kreatyniny w surowicy krwi. 
Oznaczanie hemoglobiny i jej pochodnych. Badanie reakcji transaminacji z użyciem ApAT. Kompleksometryczne 
oznaczanie wapnia w surowicy. Oznaczanie gamma glutamylotransferazy (GGT). 

15.  
Zdrowie publiczne 

Pojęcie i zakres zdrowia publicznego. Promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna. Metody rozpoznawania potrzeb 
zdrowotnych. Stan zdrowia ludności Polski. Choroby cywilizacyjne wyzwaniem dla zdrowia publicznego. Podstawy 
funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce. Systemy ochrony zdrowia na świecie. 

16.  

Analityka instrumentalna 

Fala elektromagnetyczna i parametry ją opisujące. Widmo promieniowania elektromagnetycznego. Oddziaływanie fali 
z ośrodkiem materialnym. Definicja i podstawowe rodzaje optycznej spektroskopii atomowej i molekularnej.  Poziomy 
energetyczne w atomach i cząsteczkach. Pojęcie stanu podstawowego i wzbudzonego. Kwantowanie energii. 
Absorpcyjna i emisyjna spektroskopia atomowa w analizie śladowych stężeń metali. Oscylacje cząsteczek i przykłady 
widm w podczerwieni. Znaczenie częstości charakterystycznych w analizie strukturalnej i identyfikacji związków 
chemicznych. Rozproszenie promieniowania i spektroskopia Ramana jako metoda analityczna komplementarna do 
spektroskopii w podczerwieni. Spektroskopia UV-Vis i typy przejść elektronowych . Przykłady absorpcyjnych widm 
elektronowych i ich interpretacja. Analityczne zastosowania spektrofotometrii i spektrofluorymetrii. Zastosowania 
analityczne prawa Lamberta-Beera w spektroskopii optycznej. Polarymetria, refraktometria, turbidymetria i 
nefalometria oraz znaczenie metod optycznych w analityce. Podstawy i znaczenie metod elektrochemicznych. 
Potencjometria, elektrody jonoselektywne. Konduktometria, miareczkowanie konduktometryczne. Metody 
kulometryczne. Polarografia. 
Ćwiczenia obejmują następujące metody analityczne: atomowa spektroskopia absorpcyjna i emisyjna, 
spektrofotometria w zakresie UV i VIS, spektrofluorymetria, turbidymetria, spektroskopia IR, polarymetria, 
potencjometria, kulometria, polarografia i konduktometria. 
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17.  

Praktyczna spektrometria mas 

Podstawy spektrometrii mas. Metody jonizacji próbki. Analizatory mas i detektory jonów. Analiza widm masowych 
związków organicznych. Fragmentacje jonów parzystoelektronowych i nieparzystoelektronowych. Zastosowania 
tandemowych metod spektrometrii mas. Sprzężenie chromatografu cieczowego i gazowego ze spektrometrem mas 
(techniki LC- MS i GC-MS). Przykłady zastosowania spektrometrii mas w analizie leków, trucizn, diagnostyce medycznej 
i kryminalistyce. Praktyczna analiza widm MS 

18.  

Biochromatografia 

Podstawy fizykochemiczne rozdziału chromatograficznego, definicje, nomenklatura chromatograficzna. Podział metod 
chromatograficznych i ich znaczenie w rozdzielaniu związków biologicznie aktywnych. Sprawność i rozdzielczość układu 
chromatograficznego. Faza ruchoma i stacjonarna, ich rola w chromatografii cieczowej. Rodzaje kolumn stosowanych 
w chromatografii cieczowej i ich wypełnienia. Optymalizacja rozdziału chromatograficznego, modyfikacja selektywności, 
czasu retencji i sprawności układów chromatograficznych. Detektory wykorzystywane w chromatografii cieczowej. 
Chromatografia w analizie jakościowej i ilościowej. Chromatografia preparatywna. Techniki przygotowania próbek do 
analizy chromatograficznej (ekstrakcja ciecz-ciecz [LLE]; przyspieszona ekstrakcja rozpuszczalnikiem [PLE]; 
mikroekstrakcja na ciele stałym (SPME); dyspersja matrycy w fazie stałej (MSPD), QuEChERS i inne przykłady). 
Zastosowanie derywatyzacji w analizie jakościowej. Analiza ilościowa. Proces chromatograficzny w normalnym i 
odwróconym układzie faz, RP-HPLC, HILIC. Zastosowanie różnych metod rozdziału (chromatografii adsorpcyjnej, 
podziałowej, jonowej, wykluczania i powinowactwa) w rozdziale biomolekuł.  Zastosowanie wysokosprawnej 
chromatografii cieczowej połączonej z wysokorozdzielczą spektrometrią mas (LC-MS) do analizy ilościowej oraz 
jakościowej substancji biologicznie aktywnych w mieszaninach  (w tym UHPLC). Walidacja metod chromatograficznych 
(czułość, dokładność, precyzja, liniowość, specyficzność).  Przykłady rozdziałów i oznaczeń substancji metodami 
chromatograficznymi.  
Dyskusja na temat doboru metody oraz warunków rozdziału chromatograficznego dla różnych mieszanin związków w 
tym ksenobiotyków oraz produktów naturalnych. Interpretacja chromatogramów uzyskanych na zajęciach 
laboratoryjnych (HPLC, LC-MS).  Wyznaczanie oraz analiza parametrów chromatograficznych, planowanie dalszych 
eksperymentów oraz rozwiązywanie problemów analitycznych. Stosowanie walidacji metod chromatograficznych. 
Statystyczna ocena wyników. Dyskusja na temat najnowszych rozwiązań dotyczących rozdziału i analizy związków 
biologicznie aktywnych. Wykorzystanie dostępnych źródeł literaturowych do opracowania założeń metod 
chromatograficznych i oceny ich stosowalności. 
Przygotowanie próbek i przeprowadzenie analizy jakościowej i ilościowej różnych substancji biologicznie czynnych za 
pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC). Zastosowanie wysokosprawnej chromatografii cieczowej 
sprzężonej ze spektrometrią mas z elektrosprejowym źródłem jonów (LC-MS) do oznaczania antybiotyków w matrycy 
biologicznej. Przeprowadzenie oznaczeń ilościowych metodami: dodatku wzorca oraz krzywej kalibracyjnej. Walidacja 
metody chromatograficznej. Identyfikacja składników mieszanin metodą spektrometrii mas, w tym z zastosowaniem 
technik fragmentacyjnych (MS/MS). 

19.  

Diagnostyka pośmiertna 

Medycyna sądowa jako nauka interdyscyplinarna. Tanatologia sądowo-lekarska. Sądowo-lekarska sekcja zwłok 
ludzkich. Traumatologia sądowo-lekarska. Uduszenie gwałtowne. Śmierć gwałtowna. Zwłoki nieznane; rozkawałkowanie 
zwłok. Identyfikacja szczątków ludzkich. 
Sądowo-lekarskie sekcje zwłok. Tanatologia. Ustalanie czasu i przyczyny śmierci. Traumatologia sądowo-lekarska. 
Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. skutków obrażeń. Identyfikacja rodzaju śladów- możliwości laboratoryjne, 
identyfikacja grupowa i indywidualna śladów. Oględziny zwłok w miejscu ich znalezienia. Identyfikacja człowieka i 
szczątków ludzkich. Podstawy toksykologii sądowo-lekarskiej. Toksykologia alkoholu etylowego i metylowego. 
Opiniodawstwo w sprawach alkoholowych. 

20.  

Praktyka zawodowa 

Podczas odbywania praktyki zawodowej student zobowiązany jest do zapoznania się z: warunkami BHP na stanowisku 
pracy, strukturą organizacyjną zakładu pracy, zakresem obowiązków na danym stanowisku pracy,  obecnym w zakładzie 
pracy parkiem maszynowym, zagadnieniami dotyczącymi gospodarki materiałowej, zasadami przestrzegania ochrony 
środowiska. 
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W czasie praktyki zawodowej studenci: ustalają z przedstawicielem zakładu szczegółowy plan praktyki, dokonują 
obserwacji wybranych stanowisk pracy, podejmują działania powierzone im przez przedstawiciela zakładu, prowadzą 
dokumentację (dziennik praktyk) z obserwacji poznawanych procesów i wykonywanych zadań.

21.  Technologia chemiczna Podstawowe pojęcia i terminologia stosowane w technologii chemicznej i biochemicznej, zasady technologiczne, 
operacje i procesy jednostkowe, schematy technologiczne. Fizykochemiczne podstawy procesów technologicznych. 
Projektowanie procesu technologicznego/biotechnologicznego (bioreaktory, optymalizacja procesów, regulacja i 
automatyzacja, powiększenie skali, ekonomika procesów biotechnologicznych). Surowce przemysłu chemicznego, 
wykorzystanie surowców odnawialnych. Biokataliza. Metody wydzielania i oczyszczania bioproduktów. Podstawy 
technologii wybranych bioproduktów (preparaty enzymatyczne, lipidy, kwasy organiczne (mlekowy, cytrynowy, 
propionowy, octowy), alkohole, polisacharydy, aminokwasy, witaminy, biosurfaktanty, antybiotyki, szczepionki). 
Wybrane zagadnienia technologii/biotechnologii środowiska (oczyszczanie ścieków i gazów, degradacja odpadów, 
bioremediacja gleb). Proekologiczne odnawialne źródła energii. Przegląd ważniejszych technologii chemicznych 
przemysłu nieorganicznego i syntez organicznych. Technologie bezodpadowe, koncepcja zrównoważonego rozwoju. 
Kryteria oceny jakości surowców i produktów przemysłu chemicznego. Regulacje prawne w przemyśle chemicznym, 
farmaceutycznym. 
Otrzymywanie i analiza wybranych produktów chemicznych/bioproduktów opartych na technologiach przemysłowych w 
skali laboratoryjnej (MIM procesów przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego, biopolimerów, ocena skuteczności 
wybranych technologii). 

22.  

Immunochemia 

Antygeny, różnorodność, struktura antygenowa, epitopy. Antygeny na powierzchni komórek oraz w formie 
rozpuszczalnej. Antygeny pełnowartościowe i hapteny. Antygeny sekwestrowane. Swoistość. Immunoglobuliny, 
heterogenność, powinowactwo, budowa domenowa. Regiony zmienne i nadzmienne, funkcja. Stężenie we płynach 
ustrojowych. Cytokiny: struktura, heterogenność, podstawowe właściwości. Interleukiny, interferony, chemokiny, 
czynniki martwicy nowotworu, czynniki wzrostu. Receptory dla cytokin. Tworzenie i usuwanie kompleksów antygen-
przeciwciało in vivo i in vitro. Antygeny układu zgodności tkankowej: budowa i funkcja. Znaczenie identyfikacji 
antygenów HLA w diagnostyce. Cechy i zadania układu odpornościowego, narządy, komórki. Cząsteczki CD i markery 
komórek. Ontogeneza komórek układu odpornościowego. Dojrzewanie limfocytów. Krążenie limfocytów, kooperacja.  
Mechanizmy rozpoznawania drobnoustrojów przez nieswoiste mechanizmy odpornościowe. Receptory PRR i TLR. 
Nieswoista odporność organizmu. Systemy fagocytarny i dopełniacza. Swoista odpowiedź immunologiczna. Prezentacja 
antygenów limfocytom T z udziałem cząstek MHC klas I i II. Aktywacja limfocytów, etapy przekazywania sygnałów, 
udział cytokin. Synteza przeciwciał i przełączanie klas. Przeciwciała mono-, poliklonalne jako odczynniki w 
immunodiagnostyce. Mechanizm cytotoksyczności limfocytów. Reakcja cytotoksyczna zależna od receptorów. Regulacja 
odpowiedzi immunologicznej. Tolerancja immunologiczna. Typy nadwrażliwości: mechanizmy, mediatory i 
immunopatologia. Podstawy molekularne chorób autoimmunizacyjnych. Postawy z immunologii nowotworów. 
Heterogenność antygenów związanych z nowotworem. Mechanizmy immunologiczne ułatwiające rozwój nowotworu. 
Mechanizmy efektorowe odpowiedzi immunologicznej przeciw komórkom nowotworowym. 
Jakościowe metody wykrywania antygenów i przeciwciał. Niektóre zastosowania technik precypitacyjnych oraz dyfuzji 
w żelu. Uzyskiwanie i charakterystyka przeciwciał mono- i poliklonalnych stosowanych w testach immunochemicznych. 
Ilościowe metody oznaczania antygenów i przeciwciał bez użycia znaczników. Radialna immunodyfuzja. Techniki 
nefelometryczne i turbidymetryczne. Znaczenie dla immunodiagnostyki. Immunoelektroforetyczne metody w 
immunodiagnostyce. Immunofiksacja. Analiza białek monoklonalnych. Wykrywanie autoprzeciwciał w chorobach o 
podłożu autoimmunologicznym. Wykrywanie antygenów na komórkach. Metody immunofluorescencyjne. Testy 
bezpośrednie i pośrednie z użyciem Komórek żywych, preparatów cytologiczne i tkankowych. Sortowanie komórek na 
podstawie antygenów powierzchniowych. Określanie immunofenotypu komórek uczestniczących w odpowiedzi 
immunologicznej. Wykrywanie markerów CD na komórkach. Porównanie metod immunochemicznych. Funkcjonalna 
analiza limfocytów T i B in vitro. Aktywność limfocytów T . Ocena syntezy immunoglobulin. Metody badania odporności 
nieswoistej. Ocena aktywności oraz składowych dopełniacza. Doting: zastosowanie metod w diagnostyce laboratoryjnej 
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(jakościowe i ilościowe). Testy skryningowe stosowane w badaniach populacyjnych. Identyfikacja antygenów 
białkowych i haptenów. Testy immunochromatograficzne. Konstrukcja, zasada działania i wykorzystanie. 
Immunobloting: zastosowanie metod w diagnostyce laboratoryjnej. Identyfikacja immunologiczna składników płynu 
biologicznego. Zastosowanie ELISA do oznaczanie stężeń antygenów rozpuszczalnych, cytokin, białek ostrej fazy, 
antygenów nowotworowo-płodowych. Przeprowadzenie oznaczeń ilościowych metodą krzywej kalibracyjnej. 
Zastosowanie ELISA do oznaczanie haptenów np. narkotyków, środków dopingujących, hormonów sterydowych, 
niektórych leków. 

23.  Toksykologia kliniczna i 
sądowa 

Podstawowe pojęcia z toksykologii. Toksykologia wybranych półmetali, metali i ich związków: arsen, chrom, kadm, 
ołów, rtęć, tal. Toksykologia tlenku węgla, cyjanowodoru, siarkowodoru i fosforowodoru. Toksykologia węglowodorów 
aromatycznych i alifatycznych. Toksykologia alkoholi: etanol, metanol, glikol etylenowy, propanole.  Toksykologia 
wybranych rozpuszczalników organicznych: aceton, trichloroetylen, tetrachlorek węgla, disiarczek węgla. Toksykologia 
wybranych związków aromatycznych. Zatrucia pestycydami. Zatrucia wybranymi grupami leków: trójcykliczne leki 
przeciwdepresyjne, leki antyarytmiczne, neuroleptyki, benzodiazepiny, insulina i leki hipoglikemizujące. Zatrucia 
wybranymi substancjami odurzającymi: amfetamina i pochodne, opiaty i kokaina, THC, substancje halucynogenne. 
Pigułki gwałtu. Dopalacze.  
Oznaczanie alkoholu etylowego w różnym materiale biologicznym. Oznaczanie niskocząsteczkowych związków 
organicznych metodą HS-GC-FID w różnym materiale biologicznym. Oznaczanie różnych grup substancji 
psychoaktywnych metodą ELISA. Oznaczanie różnych grup substancji psychoaktywnych metodą GC-MS. Oznaczanie 
różnych grup substancji psychoaktywnych metodą UPLC. Oznaczanie różnych grup leków metodą ELISA. Oznaczanie 
różnych grup leków metodą GC-MS. Oznaczanie różnych grup leków metodą UPLC. Oznaczanie tlenku węgla we krwi 
sekcyjnej. Zapoznanie z metodami przesiewowymi w toksykologii sądowej. Zapoznanie z procedurami analitycznymi w 
toksykologii klinicznej. 

24.  Pracownia licencjacka  Zagadnienia z chemii zatwierdzone jako tematy prac licencjackich; projekt badawczy, realizacja eksperymentu z 
tematyki badawczej promotora, synteza, badania fizykochemiczne otrzymanego produktu i wnioski z 
przeprowadzonych badań. 

25.  Seminarium licencjackie Projekt grupowy, zasady pracy w grupie, opracowanie literaturowe na wybrany temat z tematyki badawczej 
wybranego zespołu, prezentacja projektu, ocena projektu i ocena prezentacji. 

Przedmioty do wyboru PDWI-1 

26.  

Wprowadzenie do chemii 
kwantowej 

Postulaty mechaniki kwantowej, pojęcie funkcji falowej. Równanie Schrödingera: oscylator harmoniczny (dyskusja 
wyników); atom 1-elektronowy(liczby kwantowe, poziomy energii i orbitale). Pojęcie spinu elektronowego i spinorbitalu, 
multipletowość układu wieloelektronowego. Zakaz Pauliego i funkcja falowa dla układu wieloelektronowego. 
Konfiguracje elektronowe atomów wieloelektronowych, reguły Hunda, definicja termu atomowego. Rozdzielenie ruchu 
jąder i elektronów w cząsteczkach, przybliżenie Borna-Oppenheimera, krzywe energii potencjalnej, powierzchnie i 
hiperpowierzchnie energii potencjalnej. Teoria orbitali molekularnych (MO) – wiązania chemiczne w cząsteczkach: H2+, 
H2, He2+. Wiązania chemiczne w cząsteczkach dwuatomowych homo- i heterojądrowych, konfiguracje elektronowe. 
Metoda LCAO-MO i warunki jej stosowalności. Wiązania wielokrotne. Hybrydyzacja w cząsteczkach wieloatomowych, 
zalety i wady koncepcji hybrydyzacji. Wiązania zdelokalizowane. Teoretyczny opis oddziaływań międzycząsteczkowych. 

27.  

Wprowadzenie do 
spektroskopii molekularnej 

Natura promieniowania elektromagnetycznego. Podstawy spektroskopii molekularnej. Makroskopowe właściwości 
elektryczne cząsteczek. Makroskopowe właściwości magnetyczne cząsteczek. Opis doświadczalny procesów absorpcji, 
emisji i rozpraszania fali elektromagnetycznej oddziałującej z cząsteczką. Opis teoretyczny procesów absorpcji, emisji 
i rozpraszania fali elektromagnetycznej oddziałującej z cząsteczką. Spektroskopia rotacyjna. Spektroskopia oscylacyjna, 
oscylacyjne widmo Ramana. Zastosowanie teorii grup punktowych w analizie widm oscylacyjnych. Spektroskopia 
elektronowa. Spektroskopia jądrowego rezonansu magnetycznego. Elektronowy rezonans paramagnetyczny. 

Przedmioty do wyboru PDWI-2 
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28.  

Biomateriały 

Pojęcia i definicje z podstaw chemii biomateriałów. Klasyfikacja biomateriałów i biopolimerów w medycynie. Kryteria 
wyboru biomateriałów do celów medycznych; materiały inertne, bioaktywne, bioresorbowalne, biomimetyki. Rodzaje 
biomateriałów stosowanych w medycynie: metale i stopy metali, tlenki metali, bioszkła, bioceramiki, organiczno-
nieorganiczne hybrydy, silseskwioksany, polimery biodegradowalne. Metody syntezy biomateriałów. Metody analizy 
biomateriałów (metody spektroskopowe, mikroskopowe, spektrometria mas, porozymetria gazowa, termo grawimetria, 
skaningowa kalorymetria różnicowa, mapowanie fluorescencyjne. Metody wytwarzania rusztowań tkanek, od metod 
chemicznych do drukowania 3D. Zastosowania biomateriałów w medycynie (błony barierowe, bioimplanty, rusztowania 
tkankowe, metody sterowanej rekonstrukcji kości, cementy i kleje kostne). Metody analizy degradacji biomateriałów w 
organizmie.  Przygotowanie biomateriałów do badań in vitro i in vivo, sterylizacja. 
Synteza i charakterystyka wybranych biomateriałów, materiałów hybrydowych do sterowanej rekonstrukcji kości. 
Drukowanie 3D. 

29.  

Polimery medyczne 

Pojęcia i definicje z podstaw chemii polimerów i biomateriałów. Klasyfikacja biomateriałów i polimerów oraz kryteria 
wyboru tych materiałów do celów medycznych. Metody syntezy polimerów, mechanizmy reakcji polimeryzacji, 
kontrolowane reakcje polimeryzacji, kopolimeryzacja. Biopolimery, polimery biodegradowalne, polimery biocydowe, 
biomateriały polimerowe. Metody analizy polimerów, badania struktury polimerów. Polimerowe proleki, zastosowanie 
polimerów do modyfikacji białek. Zastosowania polimerów w medycynie (polimery w stomatologii, chirurgii: nici 
chirurgiczne, kleje medyczne, cementy kostne, implanty, rusztowania tkankowe, polimery w kardiochirurgii, mocowania 
ortopedyczne, membrany polimerowe w hemodializie, materiały opatrunkowe, matryce kontrolowanego uwalniania 
leków). Metody sterylizacji i degradacja materiałów polimerowych. Toksykologia monomerów, polimerów i tworzyw 
polimerowych. 
Synteza i charakterystyka wybranych polimerów biodegradowalnych, synteza mikrosfer polimerowych, matryc 
polimerowych do kontrolowanego uwalniana leków. Drukowanie 3D. 

Przedmioty do wyboru PDWI-3 

30.  

Pobieranie i przygotowanie 
próbek biologicznych 

Rodzaje próbek biologicznych. Specyfika materiału sekcyjnego. Procesy tanatochemiczne i ich wpływ na jakościowy i 
ilościowy skład próbek. Zakaźność materiału biologicznego, zasady zapobiegania zakażeniom. Pobieranie próbek 
biologicznych - stosowane pojemniki i stabilizatory. Zabezpieczanie materiału przed zanieczyszczeniem. Sposoby 
pobierania krwi – systemy zamknięte i otwarte. Przygotowanie osocza i surowicy krwi. Pobieranie moczu, żółci, ciałka 
szklistego oka, treści pokarmowej, kości i szpiku kostnego, włosów, mięśni szkieletowych. Przedstawienie sposobów 
transportu i przechowywania materiału biologicznego. Rodzaje i konsekwencje błędów w fazie przedanalitycznej, 
sposoby ich unikania. Dokumentacja związana z pobieraniem, przechowywaniem i transportem próbek biologicznych. 
Dobra Praktyka Laboratoryjna – wybrane aspekty. Akty prawne regulujące postępowanie z materiałem biologicznym. 
Organizacja stanowiska pracy w pracowni toksykologicznej. Przygotowanie osocza i surowicy krwi. Udział w sekcji zwłok, 
pobieranie próbek sekcyjnych. Różnice właściwości materiału sekcyjnego w zależności od stopnia zaawansowania zmian 
pośmiertnych. Bezpośrednie przygotowanie próbek biologicznych do analizy instrumentalnej. Rozcieńczanie, 
odbiałczanie, homogenizacja. Właściwe zastosowanie różnych technik pipetowania. Ślady biologiczne na dowodach 
rzeczowych – próby wyizolowania materiału do analizy. Segregacja oraz postępowanie z materiałem biologicznym i 
sprzętem jednorazowym przeznaczonym do utylizacji. 

31.  

Procedury preanalityczne 

Rodzaje i charakterystyka materiałów biologicznych. Specyfika materiału sekcyjnego. Procesy tanatochemiczne oraz 
ich wpływ na jakościowy i ilościowy skład próbek. Pobieranie, transport i przechowywanie próbek biologicznych. Zasady 
bezpieczeństwa pracy z materiałem biologicznym, postępowanie z próbkami i sprzętem jednorazowym przeznaczonymi 
do utylizacji. Etap wstępny przygotowania próbek biologicznych. Homogenizacja mechaniczna, ultrasonifikacja, 
odbiałczanie, hydroliza. Podstawy teoretyczne procesu ekstrakcji; rozpuszczalność, współczynnik podziału, wydajność 
ekstrakcji, dysocjacja elektrolityczna, stała równowagi. Wpływ pH próbki na efektywność procesu ekstrakcji. Roztwory 
buforowe. Ekstrakcja ciecz-ciecz. Ekstrakcja ciecz-ciało stałe. Mikroekstrakcja. Inne typy ekstrakcji – charakterystyka. 
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Przeprowadzanie analitów w pochodne. Wybór odpowiedniego wzorca wewnętrznego. Procedura doboru i optymalizacji 
warunków ekstrakcji. Zarys metod analitycznych stosowanych w analizie toksykologicznej. 
Organizacja stanowiska pracy w pracowni toksykologicznej, segregacja oraz postępowanie z materiałem biologicznym 
i sprzętem jednorazowym przeznaczonym do utylizacji. Bezpieczeństwo pracy z materiałem zakaźnym. Różnice 
właściwości materiału sekcyjnego w zależności od stopnia zaawansowania zmian pośmiertnych. Podstawowe czynności 
laboratoryjne w pracowni toksykologii. Właściwe zastosowanie różnych technik pipetowania. Przygotowanie roztworów 
buforowych. Obsługa sprzętu laboratoryjnego używanego na etapie preanallitycznym.  Bezpośrednie przygotowanie 
próbek biologicznych do ekstrakcji. Rozcieńczanie, odbiałczanie, homogenizacja mechaniczna, hydroliza, 
ultrasonifikacja. Przygotowanie osocza i surowicy krwi. Przeprowadzenie ekstrakcji w układzie ciecz-ciecz. 
Przeprowadzenie ekstrakcji w układzie ciecz-ciało stałe. Derywatyzacja ekstraktu. Samodzielnego doboru warunków 
przygotowania do analizy wskazanej próbki biologicznej. 

Przedmioty do wyboru PDWI-4 

32.  

Dyskursy mediów 

Sprawy organizacyjne zajęć. Sprawność komunikacyjna jako warunek udanej komunikacji językowej. Zasady prostej 
polszczyzny. Perswazja dnia codziennego. Przekaz emocjonalny i racjonalny w perswazji. Retoryka klasyczna. Retoryka 
prawnicza. Retoryka współczesnych przemówień politycznych. Polski dyskurs polityczny. Erystyka w dyskusjach. 
Techniki argumentacji. Strategie wystąpień w debatach telewizyjnych. Oblicza propagandy. Sztuka propagandy. 
Propaganda w polskim dyskursie politycznym. Marketing polityczny. Metody badania rynku politycznego. 
Mikromarketing. 

33.  

Perswazyjne działania 
językowe 

Wprowadzenie do teorii dyskursu i komunikacji. Dyskurs z perspektywy lingwistycznej – paradygmat obiektywistyczny 
i doświadczeniowy, język i wytwarzanie wiedzy. Konstruktywistyczne rozumienie komunikacji. Teoria mediów 
masowych i dyskursy medialne według Niklasa Luhmanna. Różne spojrzenia na dyskursy medialne i ich analizy – 
Foucault, Bourdieu, Fairclough, Chomsky. Typologia dyskursów. Modele komunikacji a dyskursy medialne. Typy 
dyskursów: interdyskurs, dyskursy specjalistyczne (subkulturowe). Pojęcie mediatyzacji. Sposoby badania dyskursów. 
Dyskursy medialne w dobie postprawdy. Jak badać dyskursy. Rzetelność i obiektywność informacji medialnych. 

Przedmioty do wyboru PDWI-5 

34.  

Wybrane problemy chemii 
koordynacyjnej 

Historia chemii koordynacyjnej. Zasady nomenklatury w chemii koordynacyjnej. Podstawowe teorie opisujące wiązanie 
metal-ligand. Charakterystyka właściwości ligandów. Reaktywność związków koordynacyjnych. Przykładowe reakcje 
katalizowane związkami kompleksowymi. Podstawowe techniki syntezy i oczyszczania związków koordynacyjnych. 
Związki koordynacyjne z wiązaniem metal-metal. Wykorzystanie związków koordynacyjnych w syntezie i technologii.  
Otrzymywanie i analiza fizykochemiczna wybranych związków koordynacyjnych w oparciu o przepisy literaturowe. 

35.  

Elementy chemii 
koordynacyjnej i 
metaloorganicznej 

Historia chemii metaloorganicznej i koordynacyjnej. Podstawowe teorie opisujące wiązanie metal-węgiel oraz 
charakteryzujące budowę związków metaloorganicznych (reguły 8-18-22-32 elektronów, zasady obliczania stopni 
utlenienia, etc.). Podstawowe teorie opisujące wiązanie donorowo-akceptorowe. Chemia metaloorganiczna i 
koordynacyjna pierwiastków grup głównych. Stabilność i labilność związków metaloorganicznych i koordynacyjnych 
pierwiastków grup głównych. Podstawowe techniki syntezy tych związków metaloorganicznych i koordynacyjnych 
pierwiastków grup 1 i 11. Chemia metaloorganiczna i koordynacyjna pierwiastków grup 2 i 12. Chemia 
metaloorganiczna i koordynacyjna pierwiastków grup 13-16. Związki metaloorganiczne i koordynacyjne pierwiastków 
grup przejściowych. Związki z wiązaniem metal-metal (związki klasterowe). Chemia metaloorganiczna i koordynacyjna 
lantanowców i aktynowców. Wykorzystanie związków metaloorganicznych i koordynacyjnych w syntezie i technologii. 

36.  

Chemia produktów naturalnych 

Pojęcie i definicja produktów naturalnych. Metabolizm pierwotny i wtórny. Mechanizmy najważniejszych reakcji 
metabolicznych. Metody badania dróg biosyntezy produktów naturalnych. Produkty naturalne powstające w wyniku 
metabolizmu: „aktywnego octanu”, kwasu szikimowego, kwasu mewalonowego, aminokwasów. Mechanizmy 
toksyczności produktów naturalnych. 
 Przeprowadzenie izolacji i oczyszczania pięciu wybranych substancji ze źródeł naturalnych (np. kofeina, piperyna, 
eugenol, acetyloeugenol, aldehyd cynamonowy, cholesterol, nikotyna, limonen, teobromina, karotenoidy, trimirystyna, 
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taksyny i in.), badanie stopnia czystości preparatu, na podstawie Tt, wsp. załamania światła, TLC, dla wybranych 
substancji analiza i interpretacja załączonych widm (NMR, EI-MS, ESI-MS, IR).  

Przedmioty do wyboru PDWI-6 

37.  

Ocena i kontrola jakości 
wyników pomiarów 
analitycznych 

Podstawowe strategie statystycznego sterowania jakością. Karty kontrolne w monitorowaniu stabilności procesu. 
Zintegrowane systemy zarządzania jakością w laboratoriach chemicznych. Normalizacja i formy oceny zgodności 
(akredytacja, certyfikacja). Spójność pomiarowa w procedurach analitycznych. Podstawowe pojęcia metrologii. 
Szacowanie niepewności wyniku analizy. Charakterystyka i zastosowanie podstawowych typów materiałów odniesienia. 
Badania międzylaboratoryjne w kontroli jakości badań analitycznych. Walidacja procedur analitycznych w laboratoriach 
akredytowanych. Etapy walidacji, charakterystyka i wyznaczanie parametrów metody analitycznej. Przykłady walidacji 
dla wybranych metod analitycznych. Standardy zarządzania środowiskowego. Wdrażanie systemu zarządzania jakością 
w laboratorium chemicznym, certyfikacja, integracja. Wybrane metody i narzędzia doskonalenia systemów jakości. 

38.  

Chemometria w analityce 
chemicznej 

Matematyczne podstawy chemometrii. Podstawowe pojęcia chemometryczne. Podstawy klasyfikacji obiektów 
chemicznych:  analiza głównych składowych (PCA), analiza skupień (Cluster analysis). Podstawy metod regresyjnych:  
prawo Lamberta-Beera dla układów wieloskładnikowych, klasyczna metoda najmniejszych kwadratów (CLS) 
Operacje na wektorach i macierzach: wyznaczniki macierzy, macierze odwrotne, rozwiązywanie układów równań 
liniowych. Wstępna obróbka i przygotowanie danych do analizy chemometrycznej: tworzenie macierzy z pojedynczych 
widm, wygładzanie widm, korekcja linii podstawowej, centrowanie danych, normalizacja danych. Chemometryczna 
klasyfikacja różnych typów danych:  przy użyciu metody PCA, przy użyciu analizy skupień. Analiza ilościowa układów 
wieloskładnikowych przy użyciu metody CLS 

Przedmioty do wyboru PDWI-7 

39.  

Spektroskopowe metody 
wyznaczania struktur związków 
organicznych 

Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych. Wzorce i procedury porównawcze.  Spektroskopia w 
podczerwieni (pasma charakterystyczne).  Spektrometria mas (metody jonizacji, pomiary wysokorozdzielcze, badania 
fragmentacyjne).  Spektroskopia NMR (parametry widm NMR i ich interpretacja, widma jedno- i wielowymiarowe). 
Spektroskopia absorpcyjna w zakresie UV-Vis. Dichroizm kołowy i inne metody analizy związków czynnych optycznie. 
Bazy danych, pewność i wiarygodność wyników wyszukiwania. 
Ocena stosowalności metod analitycznych do identyfikacji różnych grup związków organicznych. Strategie wyznaczania 
struktur z wykorzystaniem poznanych metod. Wpływ zanieczyszczeń na wyniki oznaczeń. Samodzielna analiza 
problemów – identyfikacja związków chemicznych na podstawie zestawu 

40.  

Modyfikacja chemiczna w 
analizie związków organicznych 

Reaktywność związków chemicznych. Modyfikowanie grup funkcyjnych. Spektroskopowe metody analityczne i ich 
ograniczenia. Techniki separacyjne (chromatografia i elektroforeza) i ich ograniczenia. Detektory stosowane w 
technikach separacyjnych i ich ograniczenia. Metody zwiększenia czułości pomiaru. Derywatyzacje umożliwiające 
poprawienie właściwości spektroskopowych analitu (wprowadzenie znaczników chromoforowych, fluoroforowych, 
jonizacyjnych i innych). Derywatyzacje umożliwiające poprawienie właściwości fizycznych analitu (w tym: zmiana 
barwy, zwiększanie rozpuszczalności lub lotności, poprawienie możliwości separacyjnych, zagęszczanie). Derywatyzacje 
poprawiające stabilność (w tym: termiczną, chemiczną i fotolityczną) analitu. Budowa chemiczna reagentów 
stosowanych do derywatyzacji i projektowanie ich nowych analogów. Rozdzielanie enancjomerów za pomocą optycznie 
czynnych reagentów. Derywatyzacje przedkolumnowe i pokolumnowe w chromatografii. 

Przedmioty do wyboru PDWI-8 

41.  

Rentgenograficzna analiza 
leków 

Krótki rys historyczny, najważniejsze osiągnięcia z krystalografii w tym dotyczące chemii leków. Otrzymywanie i 
właściwości promieni rentgenowskich. Inne metody dyfrakcyjne stosowane w badaniach krystalograficznych 
(neutronografia, elektronografia) leków. BHP w pracowni rentgenograficznej. Budowa kryształu. Dyfrakcja 
promieniowania rentgenowskiego na krysztale. Budowa i działanie aparatury do rejestrowania obrazu dyfrakcyjnego. 
Morfologia i symetria zewnętrzna kryształów. Symetria opisująca wewnętrzną budowę kryształów. Symetria kryształu 
a symetria na jego obrazie dyfrakcyjnym. Oddziaływanie promieniowania rentgenowskiego z atomami i cząsteczkami 
w kryształach. Przedstawienie gęstości elektronowej i czynników struktury w postaci szeregu Fouriera. Problem 
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znaków/faz w analizie strukturalnej kryształów. Wygaszenia systematyczne. Symetria dyfrakcyjna kryształów. Analiza 
obrazu dyfrakcyjnego kryształów. Rentgenowska analiza jakościowa i ilościowa materiałów polikrystalicznych. Pomiary 
intensywności monokryształów. Metody rozwiązywania struktur krystalicznych: podstawienia izomorficznego, atomu 
ciężkiego, metody bezpośrednie. Udokładnianie struktur krystalicznych. Kryteria określające poprawność modelu 
struktury. Kompletowanie struktury. Różnicowe mapy gęstości elektronowej. 

42.  Podstawy metod obrazowania 
materiałów i tkanek 

Metody i aparatura do obrazowania materiałów i tkanek. Budowa i zasady działania aparatury do obrazowania. 
Podstawowe parametry pomiarów w różnych technikach obrazowania. Raportowanie: analiza – synteza – wnioski. 

43.  

Surowce farmaceutyczne 
pochodzenia roślinnego 

Przedstawienie miejsca fitoterapii we współczesnym lecznictwie. Historia rozwoju badań nad związkami chemicznymi 
pochodzenia roślinnego. Związki biologicznie aktywne pochodzenia naturalnego: metabolity pierwotne oraz metabolity 
wtórne. Źródła surowców naturalnych o właściwościach leczniczych (głównie surowce roślinne i grzybowe). Omówienie 
zasad komponowania specyfików naturalnych (mieszanki surowców, preparaty galenowe, leki gotowe). Oddziaływanie 
substancji aktywnych z białkami docelowymi, organiczne grupy funkcyjne jako grupy wiążące. Synteza organiczna w 
badaniach zależności między strukturą a aktywnością leków. Metody oceny jakości leków roślinnych, zasady 
wprowadzania ich na rynek farmaceutyczny. Współczesnych metod analitycznych stosowanych do identyfikacji i 
oznaczania ilościowego. Omówienie leków pochodzenia naturalnego stosowanych w rożnych stanach chorobowych 
Zapoznanie się z lekami pochodzenia naturalnego stosowanymi w schorzeniach poszczególnych narządów organizmu 
człowieka, z wyjaśnieniem mechanizmów działania substancji czynnych. Leki pochodzenia naturalnego w układzie 
farmakologicznym, postać, skład, działanie, zastosowanie, dawkowanie, przeciwwskazania. Zapoznanie z zasadami 
wprowadzania na rynek leczniczych produktów roślinnych i suplementów diety zawierających surowce roślinne. 
Proponowanie metod syntezy związków biologicznie aktywnych pochodzenia naturalnego w oparciu o fundamentalna 
wiedze z chemii organicznej.  
Przygotowanie próbek i przeprowadzenie analizy substancji aktywnych, produktów leczniczych czy wyrobów 
medycznych na zgodność z aktualnymi monografiami farmakopealnymi i specyfikacjami wytwórców za pomocą 
wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) oraz wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej z 
wysokorozdzielczym spektrometrem mas (LC-MS). Identyfikacja składników mieszanin metodą spektrometrii mas, w 
tym z zastosowaniem technik fragmentacyjnych (MS/MS). 

Przedmioty do wyboru PDWI-9 

44.  

Chemia katastrof 

Główne typy zagrożeń chemicznych –efekty krótko, średnio i długoterminowe. Rodzaje eksplozji- chemiczna, fizyczna, 
eksplozja gazów, eksplozja pyłów. Pożary - chemiczne zagrożenie dla ludzi. Przyczyny katastrof. Zagrożenia w 
laboratoriach chemicznych. Wielkie katastrofy chemiczne i ich skutki dla zdrowia ludzi. Chemiczne środki ochrony roślin 
i Broń chemiczna - rodzaje i zagrożenia dla zdrowia i życia. Zatrucia metalami ciężkimi w wyniku katastrofy chemicznej. 
Związki o potencjalnych właściwościach rakotwórczych w środowisku człowieka. Chemiczne zagrożenia w gospodarstwie 
domowym.  

45.  

Zarządzanie chemikaliami 

Zasady dobrej praktyki laboratoryjnej (GLP) – wg OECD. Klasyfikacja i znakowanie substancji chemicznych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami (REACH, GHS, CLP). Obrót i transport substancji chemicznych na terenie UE zgodnie z 
obowiązującymi przepisami (ADR). Zasady magazynowania niebezpiecznych substancji chemicznych. Gospodarka 
odpadami niebezpiecznymi: wytwarzanie, odbiór, przewóz i utylizacja w myśl nowych przepisów EU. Zasady ewidencji 
i sprawozdawczości dotyczącej substancji niebezpiecznych w zależności od ich klasyfikacji: substancje rakotwórcze i 
mutagenne, substancja zubożające warstwę ozonową, prekursory substancji psychoaktywnych, prekursory 
chemicznych środków bojowych, materiały czynne biologicznie i GMO, materiały promieniotwórczy i rozszczepialne, 
nanomateriały, azbest, inne chemikalia bez klasyfikacji (TSP, BŚP, smog, PCBs, PBA). Podstawowe zasady ochrony 
zdrowia i życia ludzkiego w czasie pracy z substancjami niebezpiecznymi. Podstawowe informacje dotyczące ochrony 
środowiska i ewentualnych działań po emisji niebezpiecznych substancji chemicznych. Bazy danych o chemikaliach. 
Katastrofy przemysłowe (powody, łańcuchy p-s, skutki, nauka). Dyrektywy bezpieczeństwa.  Bezpieczeństwo 
chemiczne i terroryzm chemiczny. Fizykochemia wybuchu. Instrukcje bezpieczeństwa. 
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Przedmioty do wyboru PDWI-10 

46.  

Analiza środków dopingujących 

Organizacja WADA – cele, statut, działania, historia. Rodzaje środków dopingujących i sposoby (procedury) 
zabezpieczania próbek do badań (materiał biologiczny oraz dowodowy). Charakterystyka każdej grupy środków 
dopingujących wg podziału WADA (rodzaje, metabolizm, metody oznaczania). Charakterystyka metod i zabiegów 
stosowanych podczas dopingu (manipulacja krwi i składników krwi, manipulacja próbek, doping genetyczny). Dyskusja 
na temat doboru metody oraz warunków rozdziału chromatograficznego dla różnych grup środków dopingujących na 
przykładach pochodzących z najbardziej aktualnej literatury naukowej oraz opracowań normalizujących (ASTM, EPA, 
PN, EN).  Wykorzystanie dostępnych źródeł literaturowych do opracowania założeń metod chromatograficznych 
(dyskusja wszelkich warunków pomiaru) i oceny ich stosowalności. Techniki przygotowania próbek do analizy 
chromatograficznej (ekstrakcja ciecz-ciecz [LLE]; przyspieszona ekstrakcja rozpuszczalnikiem [PLE]; mikroekstrakcja 
na ciele stałym (SPME); dyspersja matrycy w fazie stałej (MSPD), QuEChERS i inne przykłady). Zastosowanie 
derywatyzacji w analizie jakościowej i ilościowej w celu polepszenia warunków analizy.  Walidacja metod 
chromatograficznych (czułość, dokładność, precyzja, liniowość, specyficzność) w analizie środków dopingujących. 
Przygotowanie materiałów dowodowych (materiał w postaci proszku, suszu roślinnego, materiał płynny, próbki gazowe) 
do analizy. Zastosowanie sprzężonych metod chromatograficznych (GC-MS, LC-MS(-MS), HS-GC-FID) oraz 
spektralnych (XRF, metody dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego) do analizy jakościowej i ilościowej materiałów 
dowodowych. Przygotowanie materiału biologicznego (płyny ustrojowe, fragmenty tkanek) do analizy sprzężonymi 
metodami chromatograficznymi (GC-MS, LC-MS(-MS), HS-GC-FID) do analizy. Zastosowanie sprzężonych metod 
chromatograficznych (GC-MS, LC-MS(-MS), HS-GC-FID) do analizy jakościowej i ilościowej uprzednio przygotowanych 
próbek materiału biologicznego. Przygotowanie próbek przydatków naskórka (włosy, paznokcie) do analizy. Analiza 
jakościowa i ilościowa przygotowanych próbek wytworów naskórka sprzężonymi metodami chromatograficznymi. 
Dyskusja wyników uzyskanych w trakcie analiz i opracowanych w przygotowanych przez studentów raportach. 

47.  

Analiza środków 
uzależniających 

Definicja substancji uzależniających – klasyfikacja, akty prawne (krajowe i międzynarodowe) regulujące legalność 
substancji psychoaktywnych. Rodzaje środków uzależniających i sposoby (procedury) zabezpieczania próbek do badań 
(materiał biologiczny – płyny ustrojowe, tkanki, wytwory rogowe naskórka oraz dowody rzeczowe). Charakterystyka 
każdej grupy środków uzależniających, ich metabolizm, farmakokinetyka, legalność. Charakterystyka metod i zabiegów 
stosowanych podczas prób zafałszowania próbek (manipulacja próbek, substancje i zabiegi stosowane w celu 
zafałszowania wyników analiz). Dyskusja na temat doboru metody oraz warunków rozdziału chromatograficznego dla 
różnych grup środków uzależniających na przykładach pochodzących z najbardziej aktualnej literatury naukowej oraz 
opracowań normalizujących (ASTM, EPA, PN, EN).  Wykorzystanie dostępnych źródeł literaturowych do opracowania 
założeń metod chromatograficznych (dyskusja wszelkich warunków pomiaru) i oceny ich stosowalności. Techniki 
przygotowania próbek do analizy chromatograficznej (ekstrakcja ciecz-ciecz [LLE]; przyspieszona ekstrakcja 
rozpuszczalnikiem [PLE]; ekstrakcja i mikroekstrakcja na ciele stałym (SPE i SPME); dyspersja matrycy w fazie stałej 
(MSPD), QuEChERS i inne przykłady). Zastosowanie derywatyzacji w analizie jakościowej i ilościowej w celu polepszenia 
warunków analizy. Walidacja metod chromatograficznych (czułość, dokładność, precyzja, liniowość, specyficzność) w 
analizie środków uzależniających. 
Przygotowanie materiałów dowodowych (materiał w postaci proszku, suszu roślinnego, materiał płynny, próbki gazowe) 
do analizy. Zastosowanie sprzężonych metod chromatograficznych (GC-MS, LC-MS(-MS), HS-GC-FID) oraz 
spektralnych (XRF, metody dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego) do analizy jakościowej i ilościowej materiałów 
dowodowych. Przygotowanie materiału biologicznego (płyny ustrojowe, fragmenty tkanek) do analizy sprzężonymi 
metodami chromatograficznymi (GC-MS, LC-MS(-MS), HS-GC-FID) do analizy. Zastosowanie sprzężonych metod 
chromatograficznych (GC-MS, LC-MS(-MS), HS-GC-FID) do analizy jakościowej i ilościowej uprzednio przygotowanych 
próbek materiału biologicznego. Przygotowanie próbek przydatków naskórka (włosy, paznokcie) do analizy. Analiza 
jakościowa i ilościowa przygotowanych próbek wytworów naskórka sprzężonymi metodami chromatograficznymi.  
Dyskusja wyników uzyskanych w trakcie analiz i opracowanych w przygotowanych przez studentów raportach. 
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Załącznik nr 2 
 

PROGRAM STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU CHEMIA I TOKSYKOLOGIA SĄDOWA 
                                                studia stacjonarne 
W - wykład, S - seminarium, L - laboratorium, Ć - ćwiczenia,  E - egzamin, Z - zaliczenie 

Nazwa Przedmiotu E/Z 
W S L/Ć Semestr 

E/
Z 

W S L/Ć Semestr Razem Jednostka 
organ. Godz. Godz. Godz

. 
Godz. ECT

S 
Godz

. 
Godz

. 
Godz

. 
Godz

. 
ECTS Godz. ECTS 

Lp. Rok I Semestr I Semestr II razem 

1 Związki koordynacyjne metali w 
syntezie katalitycznej 

E 30     30 3             30 3 WCH 

2 Chemia organiczna szlaków 
metabolicznych 

E 30     30 3             30 3 WCH 

3 Metody chromatograficzne w 
analityce chemicznej 

E 15   30 45 4             45 4 WCH 

4 Zastosowanie spektroskopii 
oscylacyjnej  
do badania substancji 
toksycznych 

Z 10   20 30 2             30 2 WCH 

5 Rzetelność w analityce 
chemicznej I 

Z 20   10 30 2             30 2 WCH 

6 Zaawansowana spektrometria 
mas w chemii kryminalistycznej 

Z   15 30 45 4             45 4 WCH 

7 Taktyka prowadzenia oględzin Z 5 15   20 2             20 2 WPAiE 

8 Fizykochemia materiałów  
w badaniach kryminalistycznych 

            E 30     30 3 30 3 WCH 

9 Rentgenografia w badaniach  
preparatów farmaceutycznych 

            E 30     30 3 30 3 WCH 

10 Zastosowania mikroskopii 
elektronowej  
w badaniach mikrośladów 
kryminalistycznych  

            Z     20 20 2 20 2 WCH 

11  Entomologia sądowa 
(entomoskopia)  

            E 20   30 50 4 50 4 WNB 

12 Rzetelność w analityce 
chemicznej II 

            Z 10 10 10 30 3 30 3 WCH 

13 Teoria i praktyka ekspertyz 
kryminalistycznych 

            Z 5 15   20 2 20 2 WPAiE 

14 Prawo chemiczne             
 
 
 

E 15 
 
  

15   30 3 30 3 WPAiE 
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Przedmioty do wyboru PDW 30 3 30 3   

1 Związki koordynacyjne metali w 
syntezie katalitycznej 

Z     30 30 3             30 3 WCH 

2 Chemia organiczna szlaków 
metabolicznych 

Z     30 30 3             30 3 WCH 

Przedmioty do wyboru PDW I  75 7   75 7   

1 Gromadzenie i weryfikacja danych 
literaturowych 

Z 15     15 1             15 1 WCH 

2 Rodniki w chemii i środowisku  Z 15   15 30 3             30 3 WCH 

3 Mechanizacja i automatyzacja w 
analizie klinicznej i środowiskowej 

Z 15   15 30 3             30 3 WCH 

4 Chemia w archeologii i sztuce - 
badania eksperckie 

Z 15   15 30 3             30 3 WCH 

5 Spektroskopia fluorescencyjna E 30     30 3             30 3 WCH 

6 Bezpieczeństwo i ryzyko pożarowe  Z 15     15 1             15 1 ekspert 
zewn. 

Przedmioty do wyboru PDW 30 3 30 3   

1 Fizykochemia materiałów w 
badaniach kryminalistycznych 

            Z     30 30 3 30 3 WCH 

2 Rentgenograficzne badania 
preparatów farmaceutycznych 

            Z     30 30 3 30 3 WCH 

Przedmioty do wyboru PDW II                     75 7 75 7   

1 Farmakologia             E 30     30 3 30 3 UMED 

2 Substancje psychoaktywne 
pochodzenia roślinnego 

            Z 15     15 1 15 1 UMED 

3 Bioetyka             Z 15     15 1 15 1 WPAiE 

4 Specjalistyczne słownictwo 
angielskie w chemii i toksykologii  

            Z 15 15   30 4 30 4 WCH 

5 Biofarmaceutyki i modyfikacje 
biomakrocząsteczek 

            Z 15     15 1 15 1 WCH 

Razem I rok                                          3E 335 30  5E 315 30 650 60   

Lp. Rok II Semestr III Semestr IV razem   

1 Chemometria E 12   38 50 4             50 4 WCH 

2 Nanotoksykologia E 15   15 30 3             30 3 WCH 

3 Opiniowanie sądowo - 
toksykologiczne 

Z 10 30   40 3             40 3 UMED 

4 Narkomania  i alkohologia sądowa E 15 20 30 65 5             65 5  UMED 
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5 Spektroskopowe metody oznaczeń 
substancji śladowych 

Z 10   20 30 2             30 2 WCH 

6 Metabolomika kryminalistyczna Z 15   15 30 2             30 2 WCH 

7 Seminarium magisterskie             Z   30   30 6 30 6 WCH 

8 Przedsiębiorczość i ochrona 
własności intelektualnej 

            Z 15     15 2 15 2 WCH 

9 Lektorat B2+ (PDW IV)             E   60   60 4 60 4 SPNJO 

10 Pracownia magisterska           7           10 0 17 WCH 

Przedmioty do wyboru PDW III 80 7   80 7   

1 Zastosowanie metod 
informatycznych i obliczeniowych 
w toksykologii  

Z 15   15 30 3             30 3 WCH 

2 Zastosowanie metod NMR w 
analizie substancji biologicznie 
aktywnych  

E 10 10 10 30 3   
 

        30 3 WCH 

3 Rola biegłego w postępowaniu 
dowodowym  

Z 5 15   20 1             20 1 WPAiE 

4 Opinia biegłych w praktyce 
sądowej  

Z 15 15   30 1             30 1 WPAiE 

5 Mikrobiologia w kosmetologii E 15   20 35 3             35 3 WNB 

Przedmioty do wyboru PDW V   30 5 30 5   

1 Komunikacja wizerunkowa           Z 30     30 5 30 5 WF, IDiKS 

2 Nauka a popnauka w dyskursie 
medialnym 

            Z 30     30 5 30 5 WF, IDiKS 

Razem II rok                                         4E 325 33  1E 135 27 460 60 

Razem w cyklu dydaktycznym 660 63   450 57 1110 120 
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Wskaźniki ECTS 

Liczba punktów ECTS niezbędna do uzyskania kwalifikacji 120 

Łączna liczba punktów ECTS, które student musi uzyskać na zajęciach 
wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 

120 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z 
dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych 

5 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z 
języka obcego 

4 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać realizując moduły  
na zajęciach ogólnouczelnianych (lektoraty, moduły związane z 
przygotowaniem do zawodu nauczyciela)  

4 

Wymiar praktyki zawodowej i liczba punktów ECTS przypisanych 
praktykom określonym w programie studiów 

- 

Procentowy udział liczby punktów ECTS dla programu 
przyporządkowanego do więcej niż jednej dyscypliny 

Nauki chemiczne 
– 83% 

Nauki medyczne 
– 10% 

Nauki prawne      
- 7% 

Procentowy udział poszczególnych dyscyplin, do których odnoszą się 
efekty uczenia.  Suma udziałów musi być równa 100% 

Nauki Chemiczne 
– 76% 

Nauki medyczne 
–12% 

Nauki prawne     
–12%  
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OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU STUDIÓW 

Kierunek studiów: Chemia i toksykologia sądowa 

Dyscyplina naukowa: nauki chemiczne (76%), nauki medyczne (12%), nauki prawne 
(12%) 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 
Poziom kwalifikacji: 7 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Tytuł: magister 

Kod efektu 
uczenia się 

dla kierunku 
studiów 

Efekty uczenia się dla kierunku studiów 

 

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku Chemia i 
toksykologia sądowa absolwent uzyska efekty uczenia się w zakresie: 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego 
stopnia PRK 

(kody) 

 

WIEDZA 

K_W01 
posiada pogłębioną wiedzę w zakresie chemii, zna koncepcje i 
teorie chemiczne i ich znaczenie dla rozwoju nauk ścisłych 

P7S_WG 

K_W02 
posiada poszerzoną wiedzę w zakresie metod i technik 
badawczo-pomiarowych stosowanych w chemii oraz analityce 
chemicznej 

P7S_WG 

K_W03 
dysponuje pogłębioną wiedzą z zakresu metod i narzędzi 
informatycznych umożliwiających analizę różnych typów danych 
eksperymentalnych oraz rozwiązywanie problemów chemicznych 

P7S_WG 

K_W04 
zna najnowsze odkrycia i aktualne trendy rozwoju w zakresie 
nauk chemicznych 

P7S_WG 

K_W05 
posiada aktualną wiedzę o zasadach bezpiecznej pracy w stopniu 
pozwalającym na samodzielną pracę na stanowisku badawczym 
i/lub pomiarowym  

P7S_WK 

K_W06 
zna aktualne aspekty prawne i etyczne związane z działalnością 
zawodową 

P7S_WK 

K_W07 
rozumie zasady i aspekty prawne związane ochroną własności 
przemysłowej oraz zna system informacji patentowej 

P7S_WK 

K_W08 
ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy kultury, 
pogłębioną w odniesieniu do wybranych obszarów aktywności 
człowieka 

P7S_WK 

K_W09 zna pojęcie dowodu i śladu oraz identyfikacji kryminalistycznej  P7S_WG 

K_W10 
zna podstawy prawa karnego materialnego i procesowego oraz 
wybrane zagadnienia postępowania procesowego 

P7S_WG 

K_W11 
zna zasady tworzenia raportów z wykonywanych badań oraz 
przygotowania ekspertyz sądowych i kryminalistycznych 

P7S_WG 

UMIEJĘTNOŚCI 
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K_U01 
potrafi planować i wykonać zaawansowane syntezy i badania 
fizykochemiczne związków chemicznych oraz analizować 
otrzymane wyniki 

P7S_UW 

K_U02  
potrafi stosować odpowiednie metody i narzędzia do ilościowej i 
jakościowej analizy wyników eksperymentów, obserwacji i 
obliczeń teoretycznych  

P7S_UW 

K_U03 
potrafi posługiwać się bazami danych oraz specjalistyczną 
literaturą w celu poszukiwania i weryfikacji informacji naukowych 

P7S_UW 

K_U04 
potrafi przedstawić wyniki badań własnych oraz opracowań 
literaturowych w formie pisemnej, ustnej lub multimedialnej 
prezentacji  

P7S_UW 

K_U05 

posługuje się językiem obcym na poziomie B2+ określonym dla 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w stopniu 
wystarczającym do porozumiewania się oraz czytania ze 
zrozumieniem literatury fachowej. 

P7S_UK 

K_U06 
potrafi wykonać analizę materiału dowodowego na podstawie 
danych pochodzących z różnych źródeł oraz prowadzić 
dokumentację w zakresie podejmowanych działań 

P7S_UW 

K_U07 
potrafi krytycznie ocenić wyniki analiz toksykologicznych, 
określić błędy pomiarowe oraz dokonać statystycznej analizy 
danych za pomocą właściwych narzędzi informatycznych  

P7S_UW 

K_U08 
w podstawowym zakresie posługuje się językiem prawnym i 
prawniczym. 

P7S_UK 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 
rozumie potrzebę korzystania ze źródeł informacji naukowej w 
celu aktualizacji wiedzy oraz ciągłego podnoszenia kompetencji 
zawodowych  

P7S_KK 

P7S_UU 

K_K02 potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role 
P7S_KR 

P7S_UO 

K_K03 
ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane działania 
oraz rozumie społeczne aspekty stosowania zdobytej wiedzy i 
umiejętności 

P7S_KO 

P7S_KR 

K_K04 jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych P7S_KR 

K_K05 
potrafi formułować opinie dotyczące kwestii zawodowych oraz 
argumentować na ich rzecz zarówno w środowisku specjalistów 
jak i niespecjalistów 

P7S_KR 
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Pokrycie efektów uczenia się określonych w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji przez efekty kierunkowe 

Kierunek studiów:       Chemia i toksykologia sądowa 
Poziom kształcenia:    studia drugiego stopnia 
Profil kształcenia:       ogólnoakademicki 

Kod składnika 
opisu Polskiej 

Ramy 
Kwalifikacji 

Efekty uczenia się określone w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy 
Kwalifikacji  

Odniesienie do efektów 
uczenia się dla kierunku 

Chemia i toksykologia 
sądowa 

WIEDZA, student zna: 

P7S_WG w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i 
teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące: 

• zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych tworzących podstawy 
teoretyczne 

• uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia
• wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej właściwe dla 

programu kształcenia 
• główne trendy rozwojowe dyscyplin naukowych istotnych dla programu kształcenia 

K_W01 

K_W02 

K_W03 

K_W04 

K_W09 

K_W10 

K_W11 
 

P7S_WK fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji 

ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działań związanych z 
nadaną kwalifikacją, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

K_W05 

K_W06 

K_W07 

K_W08 

UMIEJĘTNOŚCI, student potrafi: 

P7S_UW wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe 
problemy i innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez: 

• właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, 
krytycznej analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji 

• dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik 
informacyjno-komunikacyjnych (ICT) 

K_U01 

K_U02 

K_U03 
K_U04 

K_U06 

K_U07 
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P7S_UK komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców 

prowadzić debatę 

posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego oraz w wyższym stopniu w zakresie specjalistycznej terminologii

K_U05 

K_U08 

P7S_UO kierować pracą zespołu K_K02 

P7S_UU samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać 
innych w tym zakresie 

K_K01 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, student jest zdolny do: 

P7S_KK krytycznej oceny odbieranych treści 

uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i    praktycznych

K_K01 

 

P7S_KO inicjowania działania na rzecz interesu publicznego myślenia i działania w sposób 
przedsiębiorczy 

K_K03 

P7S_KR odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb 
społecznych, w tym: 

• rozwijania dorobku zawodu 
• podtrzymywania etosu zawodu 
• przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz 

przestrzegania tych zasad 

K_K02 

K_K03 

K_K04 

K_K05 
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Matryca efektów uczenia się, form ich realizacji oraz metod weryfikacji 
 

Chemia i toksykologia sądowa 
studia drugiego stopnia 
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ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ 
wiedza

K_W01  x x   x   x x  x       x  x    x x 
K_W02    x x  x  x x  x    x x  x x x    x  
K_W03     x           x           
K_W04  x x x        x         x    x  
K_W05    x        x   x     x     x  
K_W06      x         x   x         
K_W07              x        x     
K_W08                       x    
K_W09             x      x        
K_W10               x   x x        
K_W11             x x   x x         
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umiejętności 
K_U01  x  x x  x  x  x x       x  x    x  
K_U02    x x x x   x x x    x x  x  x    x  
K_U03   x  x         x       x    x x 
K_U04    x      x    x  x x x    x   x x 
K_U05                        x x  
K_U06        x     x x   x x x  x      
K_U07      x            x x       x 
K_U08               x   x         

kompetencje społeczne 
K_K01   x       x    x       x    x  
K_K02      x  x                   
K_K03  x  x  x       x        x x     
K_K04  x           x            x  
K_K05                 x         x 

fo
rm

y 

re
al
iz
ac
ji W  x x x x x  x x x  x x x x x x x x x x x x    

L    x x x x    x x x   x x  x x x    x  

S       x x      x x x  x x     x  x 

m
et
o
d
y 
w
er
yf
ik
ac
ji  E  x x x     x x   x  x x x  x     x   

K      x               x x x  x  

Z    x x x x x    x x x x x  x  x x      

R/S    x x x     x x    x x x x  x      

P/P              x x  x         x 

 

W - wykład, L - laboratorium, S - seminarium, E - egzamin, K - kolokwium, Z - zaliczenie ćwiczeń, R/S - raport/sprawozdanie, P/P - prezentacja/projekt 

Przedmioty społeczno-humanistyczne* (PDW) - Komunikacja wizerunkowa/Nauka a popnauka w dyskursie medialnym 
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Lp. Nazwa przedmiotu Treści programowe 

1. Związki koordynacyjne metali w 
syntezie katalitycznej  
(laboratorium do wyboru- PDW) 

Teorie opisujące budowę związków koordynacyjnych metali. Rodzaje ligandów i ich wpływ na właściwości związku. 
Wiązanie cząsteczek H2, O2, CO, N2, CO2, NO przez związki koordynacyjne, charakterystyka produktów reakcji. 
Dobór metalu i liganda do reakcji katalitycznej. Reakcje katalityczne o znaczeniu technologicznym. Zastosowanie 
związków koordynacyjnych w syntezie organicznej. 
Synteza związków metaloorganicznych, kompleksów chelatowych i wielordzeniowych. Synteza związków 
chemicznych z użyciem metod mechanochemicznych. Reakcje katalityczne z udziałem związków koordynacyjnych. 

2. Chemia organiczna szlaków 
metabolicznych 
(laboratorium do wyboru- PDW) 

Mechanizmy reakcji w chemii biologicznej. Biomolekuły. Metabolizm lipidów. Metabolizm węglowodanów. 
Metabolizm aminokwasów. Metabolizm nukleotydów. Biosynteza wybranych produktów naturalnych. 
Właściwości i reaktywność biocząsteczek. Reakcje organiczne w chemii biologicznej.  Metody chemii organicznej w 
identyfikacji i obrazowaniu śladów biologicznych. Synteza związków organicznych używanych do wykrywania i 
obrazowania śladów biologicznych.  Analiza wybranych związków organicznych o działaniu biologicznym, tj. 
metabolity. 

3. Metody chromatograficzne w 
analityce chemicznej 

Derywatyzacja substancji polarnych umożliwiająca zastosowanie chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-
jonizacyjną oraz ze spektrometrią mas – analiza wybranych substancji odurzających z krwi i moczu. Preparatyka 
złożonych mieszanin, ekstrakcja do fazy stałej, mikroekstrakcja do fazy stacjonarnej, ekstrakcja cieczowa. 
Technika fazy nadpowierzchniowej w analizie lotnych alkoholi z matrycy biologicznej (substytut krwi). 
Chromatografia gazowa i cieczowa – podstawy i obecne rozwiązania analityczne. Techniki oczyszczania prób 
biologicznych – chromatografia kolumnowa. Wykrywanie i identyfikacja analitów oraz zanieczyszczeń w 
suplementach diety – przygotowanie próby i interpretacja wyników.  Metody ilościowo-jakościowe w analizie 
sądowej i toksykologicznej. Walidacja danych, wybrana chemometria i wykonanie raportów końcowych z 
uzyskanych wyników. 

4. Zastosowanie spektroskopii 
oscylacyjnej  
do badania substancji toksycznych 

Teoretyczne podstawy spektroskopii oscylacyjnej. Teoretyczne podstawy interpretacji widm oscylacyjnych. 
Podstawy klasyfikacji danych 
Pomiary widm ATR-IR oraz Ramana substancji toksycznych. Komputerowa analiza widm substancji toksycznych. 
Wykorzystanie spektroskopowych baz danych do identyfikacji substancji toksycznych 

5. Rzetelność w analityce chemicznej I Teoretyczne i praktyczne aspekty Dobrej Praktyki Laboratoryjnej. Podstawy metrologii w pomiarach 
fizykochemicznych oraz w chemii analitycznej. Spójność pomiarowa. Certyfikowane materiały odniesienia. Norma 
ISO/IEC 17025. Badania międzylaboratoryjne. Akredytacja laboratoriów pomiarowych- Krajowe i międzynarodowe 
jednostki akredytujące. 
Prawidłowa technika wykonywania podstawowych czynności laboratoryjnych. Porównanie dokładności i precyzji 
operacji wykonywanych za pomocą urządzeń laboratoryjnych różnego rodzaju i klasy. 

6. Zaawansowana spektrometria mas 
w chemii kryminalistycznej 

Najnowsze metody przygotowania próbek. Wpływ matrycy na wynik pomiarów metodą spektrometrii mas. 
Oprogramowanie i bazy danych w analizie toksykologicznej. Metody zwiększania czułości pomiarów. Nowe 
rozwiązania w derywatyzacji analitów. Zaawansowane badania strukturalne związków organicznych metodami 
spektrometrii mas. Opracowanie parametrów analiz SRM i MRM. Znakowanie izotopowe i analiza izotopowa w 
analizie strukturalnej i badaniach toksykologicznych. Zwiększanie specyficzności metod pomiarowych. Analiza 
ilościowa metodami spektrometrii mas. Nowe metody i rozwiązania techniczne w analizie substancji 
kontrolowanych (metody sprzężone - w tym LC-MS/MS, UHPLC, analiza ruchliwości jonów IM MS) 

7. Taktyka prowadzenia oględzin Cele i zadania oględzin. Organizacja oględzin. Metody prowadzenia oględzin. Etapy oględzin. Podstawy oględzin 
zewnętrznych zwłok oraz oględzin osoby (ciała) i rzeczy. Zasady dokonywania oględzin. Dokumentowanie 
oględzin. Wykorzystanie wyników oględzin w postępowaniu dowodowym. Błędy popełniane podczas oględzin 

8. Fizykochemia materiałów  
w badaniach kryminalistycznych 
(laboratorium do wyboru- PDW) 

Wprowadzenie do przedmiotu, Wstęp, klasyfikacja i podział materiałów inżynierskich. Elementy teorii budowy ciał 
stałych. Właściwości fizykochemiczne materiałów. (termiczne, mechaniczne, elektryczne, optyczne). Metale i 
stopy. Materiały polimerowe. Ceramika, szkła, materiały kompozytowe. Wybrane procesy w technologii 
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materiałów. Metody badawcze w badaniu materiałów. Metody analiza termicznej. Mikroskopia optyczna. Wybrane 
metody mikroskopowe. 
Podstawy działania i obsługi przyrządów pomiarowych laboratorium analiz termicznych. Badanie substancji 
krystalicznych np. farmaceutyków. Badanie materiałów polimerowych. Pomiary właściwości elektrycznych 
materiałów. Mikroskopia optyczna. 

9. Rentgenografia w badaniach  
preparatów farmaceutycznych 
(laboratorium do wyboru- PDW) 

Omówienie metod dyfrakcyjnych (budowa materii, właściwości i oddziaływanie promieniowania rentgenowskiego 
z materią). Sposoby opisu zjawiska dyfrakcji, techniki stosowane w badaniu monokryształów i proszków, 
porównanie rodzaju informacji uzyskiwanych z zastosowaniem tych technik.  Porównanie metod dyfrakcyjnych 
stosownych w analizie substancji farmaceutycznych, rodzaj uzyskiwanej informacji, możliwości zastosowań, 
wymagania dotyczące sposobu przygotowania próbki do badań i doboru warunków pomiaru.  Wykorzystanie 
krystalograficznych baz danych do analizy budowy substancji farmaceutycznych. 
Wprowadzenie do analizy danych dyfrakcyjnych: bazy danych CSD i ICSD. Podstawy techniki przygotowania 
próbek polikrystalicznych do badań. Rentgenograficznych. Praktyczne zastawanie dyfraktogramów proszkowych w 
analizie jakościowej substancji farmaceutycznych. Analiza ilościowa wieloskładnikowych preparatów 
farmaceutycznych. Określanie budowy substancji biologicznie aktywnych na podstawie badań rentgenograficznych 
monokryształów. Interpretacja wyników danych krystalograficznych. 

10. Zastosowania mikroskopii 
elektronowej w badaniach 
mikrośladów kryminalistycznych  

Oddziaływanie promieniowania katodowego z materią. Wykorzystanie mikroskopii elektronowej do obrazowania. 
Wykorzystanie mikroskopii elektronowej do analizy jakościowej i ilościowej preparatów. Przygotowanie preparatów 
do badań mikroskopowych. Komputerowa analiza widm promieniowania charakterystycznego 

11.  Entomologia sądowa 
(entomoskopia)  

Historia i znaczenie entomologii sądowej, metody poboru, preparacji i przechowywania materiału dowodowego, 
rozpoznawanie rzędów, rodzin, rodzajów i gatunków owadów związanych z entomologią sądową, szacowanie daty 
śmierci (post mortem interval), przykłady badań i wybranych przypadków w ramach entomologii sądowej 

12. Rzetelność w analityce chemicznej 
II 

Problem rzetelności w oznaczeniach jakościowych i ilościowych. Dobór metod analitycznych w problemie 
badawczym (kategorie metod analitycznych, czynniki aparaturowe i finansowe). Uzasadnienie doboru metod z 
uwzględnieniem rodzaju badanego materiału (przepisy i normy, literatura, bazy danych, badania podstawowe). 
Metody niszczące i nieniszczące. Dokumentacja wyników pomiarów. Gromadzenie i przechowywanie danych.  
Procedury poboru materiału do badań (łańcuch dowodowy, reprezentatywność). Opracowanie i prezentacja 
wyników. Przygotowanie opinii. Procedura wnioskowania. 
Ocena rzetelności wyników pomiarów analitycznych. Szacowanie niepewności pomiaru. Procedura wnioskowania 
na podstawie uzyskanych wyników 

13. Teoria i praktyka ekspertyz 
kryminalistycznych 

Ekspertyza jako czynność kryminalistyczna. Ekspertyza jako czynność dowodowa. Pojęcie ekspertyzy 
kryminalistycznej. Rodzaje ekspertyz kryminalistycznych. Podmiot ekspertyzy sensu stricto. Podmiot ekspertyzy 
sensu largo. Przedmiot i zakres ekspertyzy. Metodyka ekspertyzy. Ekspertyza sądowa i pozasądowa. Wybrane 
ekspertyzy kryminalistyczne i ich wykorzystanie w postępowaniu dowodowym. 

14. Prawo chemiczne Prawo ochrony środowiska i prawo chemiczne w ogólności. Źródła prawa – rozporządzenia UE, Poradniki ECHA. 
Zasady BHP przy stosowaniu chemikaliów. Prawne rozumienie pojęcia substancji chemicznej, mieszanin i ich 
rodzaje. Rejestracji substancji chemicznych i mieszanin. Zezwolenia. Ocena. Stosowane ograniczenia prawne w 
zakresie chemikaliów. Karty charakterystyki. Klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie substancji chemicznych. 
Piktogramy, zwroty określające zagrożenia i środki ostrożności, hasła ostrzegawcze. Odpowiedzialność w związku 
z naruszeniem przepisów prawa chemicznego. ECHA i organy nadzoru. Odpady chemiczne. 

15. Chemometria Podstawowe pojęcia i klasyfikacja metod chemometrycznych. Matematyczne podstawy chemometrii. Metody 
wstępnego przygotowania danych do analizy. Podstawy wybranych metod chemometrycznych: analiza głównych 
składowych (PCA), wielowymiarowy rozkład krzywych (MCR), regresja głównych składowych (PCR), metoda 
częściowych najmniejszych kwadratów (PLS), sieci neuronowe (NN) 
Operacje na macierzach i wyznacznikach. Układy równań liniowych (nadmiarowych). Wstępna obróbka i 
przygotowanie danych do analizy chemometrycznej 
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Pomiary widm ATR-IR, Ramana oraz NIR: mieszanin wieloskładnikowych, produktów spożywczych, 
leków/suplementów diety. Chemometryczna analiza wielowymiarowych danych metodami PCA, MCR, PCR, PLS i 
NN 

16. Nanotoksykologia Rodzaje nanocząstek, metody syntezy i modyfikacji powierzchni, zastosowania. Charakterystyka fizykochemiczna 
nanocząstek. Biodystrybucja nanocząstek, określanie stężenia w tkankach i dawki letalnej.  Oddziaływanie z 
strukturami komórkowymi i wpływ na przekazywanie sygnałów komórkowych. Mechanizmy wchłaniania 
nanocząstek. Farmakokinetyka nanocząstek. Geno- i neurotoksyczność. Wpływ na środowisko a zwłaszcza 
organizmy wodne. Określanie nanotoksyczności, regulacje prawne. 
Synteza nanocząstek. Charakteryzacja nanocząstek z wykorzystaniem technik: DLS, spektroskopia 
fluorescencyjna, pomiar potencjału zeta. Określanie stabilności nanocząstek w mediach biologicznych 

17. Opiniowanie sądowo - 
toksykologiczne 

Rola i kompetencje biegłego z zakresu toksykologii sądowej. Podstawy prawne. Struktura opinii toksykologiczno-
sądowej. Niezbędne elementy opinii sądowo-toksykologicznej. Ocena prowadzenia pod wpływem/po użyciu 
alkoholu. Ocena prowadzenia pod wpływem/po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu. Ocena narażenia 
na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 160 k.k.). Ocena 
sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób poprzez wprowadzenie do obrotu szkodliwej dla 
zdrowia substancji (art. 165 k.k.). Prawidłowe wnioskowanie w opiniach toksykologiczno-sądowych. Przykłady 
opinii. Szczególne przypadki. Najczęstsze błędy w opiniach. 
Przykłady opinii. Szczególne przypadki. Najczęstsze błędy w opiniach. Samodzielne sporządzenie opinii sadowo-
toksykologicznej przez studentów. 

18. Narkomania  i alkohologia sądowa Drogi przyjmowania substancji psychoaktywnych. Przemiany substancji psychoaktywnych w organizmie. 
Farmakokinetyka, farmakodynamika, interakcje. Metabolity, ich charakterystyka i właściwości psychoaktywne. 
Definicje pojęć związanych z Ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii z 29 lipca 2005 roku. 
Narkotyki. Systematyka, podział ze względu na budowę, właściwości i działanie. Krótki rys historyczny. Podział i 
omówienie każdej grupy narkotyków wg WHO (opiaty, psychostymulanty, kokaina, marihuana i haszysz, 
halucynogeny, psychodeliki, środki lotne, leki uspokajające i barbiturany, nikotyna i alkohol). 
Ewolucja prawa związanego ze środkami odurzającymi w oparciu o rozwój narkomanii sądowej. "Żółta lista" 
Międzynarodowego Organu Kontroli Środków Odurzających. „Czerwona lista” Międzynarodowego Organu Kontroli 
Środków Odurzających. Jednolita konwencja o środkach odurzających; wykazy I, II, III i IV. Polskie regulacje 
prawne - Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, Wykaz środków odurzających i substancji psychotropowych. 
Środki działające podobnie do alkoholu. Środki zastępcze. Prekursory. 
Nowe substancje psychoaktywne – Przykłady. Charakterystyka i ewolucja popularnych grup. Syntetyczne 
kannabinoidy, katynony, opioidy. Właściwości, budowa chemiczna i działanie. Status prawny. 
Toksykologia etanolu i analogów. Kongenery alkoholu. Skażalniki alkoholu. Definicja stanu nietrzeźwości i stanu 
po użyciu alkoholu. Krzywa alkoholowa. Deficyt pokarmowy. Wzór Widmarka. Rachunek prospektywny. Rachunek 
retrospektywny i jego ograniczenia. Metabolizm etanolu. Przemiany metaboliczne przy udziale enzymów. 
Mechanizm działania toksycznego etanolu. Trwałe skutki spożywania alkoholu. Interakcje alkoholu z lekami. FAS. 
Alkohol endogenny. Oznaczanie alkoholu w materiale biologicznym, również sekcyjnym. Problem alkoholu 
resztkowego i endogennego. Sposób zabezpieczania materiału do badań. Stabilizatory stosowane przy pobieraniu 
materiału biologicznego. 
Wpływ środków psychoaktywnych na prowadzenie pojazdów mechanicznych. Definicja stanu pod wpływem i stanu 
po użyciu środka odurzającego. Elementy opiniowania z zakresu narkomanii sądowej – problemy, przykłady, 
szczególne przypadki. Problemy interpretacyjne w opiniowaniu toksykologiczno-sądowym. Opiniowanie z zakresu 
alkohologii sądowej – problemy, przykłady, szczególne przypadki. 
 Oznaczanie substancji psychoaktywnych w materiale biologicznym (również sekcyjnym) oraz dowodach 
rzeczowych. Strategie i metody analizy. Tzw. Szybkie testy i ich rodzaje – swoistość, czułość i ograniczenia. Testy 
typu ELISA – reakcje krzyżowe, wyniki fałszywie dodatnie i fałszywie ujemne. 
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Metody oznaczania alkoholu. Rodzaje urządzeń oznaczających zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu i ich 
wartość dowodowa. Mechanizm działania analizatorów powietrza. Błędy pomiarowe. Przeliczanie zawartości 
alkoholu w wydychanym powietrzu na stężenie alkoholu we krwi BBR (blood-breath ratio). Markery przewlekłego 
spożycia alkoholu. 

19. Spektroskopowe metody oznaczeń 
substancji śladowych 

Oddziaływanie promieniowania z materią. Falowa i korpuskularna natura światła. Podział metod spektroskopowych 
ze względu na zakresy widma. Omówienie zasad metod atomowej absorpcyjnej i atomowej emisyjnej spektroskopii 
(ASA, ICP AES). Spektrofotometryczne metody oznaczeń substancji śladowych. Prawdopodobieństwo przejść 
optycznych, reguły wyboru, reguły Hunda, termy spektroskopowe, teoria pola krystalicznego, szereg 
spektrochemiczny ligandów, efekt Jahna-Tellera. Rodzaje przejść absorbcyjnych w obszarze UV, VIS, i IR. 
Podstawy spektroskopii molekularnej pierwiastków przejściowych (pasma LMCT, MLCT, elektro-negatywność 
optyczna, efekt nefeloauksetyczny). Chemiczne i fizyczne odstępstwa od prawa Lamberta-Beera. Diagram 
Jabłońskiego, właściwości luminescencyjne substancji, widma fluorescencyjne i fosforescencyjne, procesy 
wygaszania luminescencji. Zasady metody spektrofluorometrycznej. 
Analiza jakościowa i ilościowa pierwiastków w próbkach organicznych i nieorganicznych. Analiza pierwiastków i 
substancji śladowych. Metody mineralizacji próbki. Przygotowanie roztworów wzorcowych i wyznaczanie krzywej 
kalibracji. Czynny udział w pomiarze i zapoznanie się z obsługą aparatów (ASA, ICP AES, spektrofluorymetr, 
spektrofotometr). Analiza danych pomiarowych i obliczenia oraz analiza błędu. 

20. Metabolomika kryminalistyczna Wprowadzenie do metabolomiki, biologii systemowej i nauk „omicznych”. Metabolit i metabolom. Metabolity 
pierwotne i wtórne. Funkcje biologiczne metabolitów. Złożoność i dynamika metabolomu. Strategie badań 
stosowane w analizie metabolomicznej. Mikrobiom i jego zmiany. Rola metobolomiki w określeniu zmian 
mikrobiomu w kryminalistyce. Etapy pełnej analizy metabolomicznej. Metody fizykochemiczne stosowane w 
metabolomice (spektroskopia mas, chromatografia cieczowa, chromatografia gazowa, metody sprzężone, 
elektroforeza kapilarna, , jądrowy rezonans magnetyczny). Dobór metody analitycznej do materiału badawczego i 
analizowanych metabolitów. Powiązanie metabolomiki z kryminalistyką. Dobór próby w metabolomice 
kryminalistycznej. Rodzaje próbek w metabolomice kryminalistycznej i ich znaczenie. Bazy danych metabolomiki 
kryminalistycznej. Podejście chemometryczne w metabolomice. 
Przeprowadzenie analizy metabolomicznej z zastosowaniem metod wysokosprawnej chromatografii cieczowej oraz 
spektrometrii mas. Identyfikacja związków z zastosowaniem standardów i baz danych. 

21. Seminarium magisterskie zagadnienia z chemii i toksykologii sądowej zatwierdzone przez Radę Wydziału jako tematy prac magisterskich 

22. Przedsiębiorczość i ochrona 
własności intelektualnej 

Zapoznanie ze światowym rynkiem wysokich technologii. Ocena umiejętności biznesowych. Selekcja pomysłu 
biznesowego z obszaru wysokich technologii. Rynkowa ocena pomysłu/technologii. Badania konkurencyjności 
rynku. Metody ochrony własności intelektualnej. Pozyskiwanie kapitału na działalność innowacyjną. Poznanie 
kolejnych etapów wprowadzenia na rynek technologii. Rejestracja i wprowadzenia podmiotu biznesowego na 
rynek. 

23. Pracownia magisterska Zależne od tematyki realizowanej pracy magisterskiej 

Przedmioty do wyboru PDW  

24. Gromadzenie i weryfikacja danych 
literaturowych 

Wyszukiwanie informacji w źródłach drukowanych i elektronicznych. Ustalanie zakresu poszukiwań i strategie 
wyszukiwania informacji (m.in. wyszukiwanie wg. słów kluczowych, elementów strukturalnych i graficznych, 
właściwości fizykochemicznych, aktywności biologicznej, szukanie prac cytowanych przez dane źródło i 
cytujących). Ocena wiarygodności i przydatności różnych źródeł informacji. Katalogowanie i porządkowanie 
zgromadzonych informacji oraz tworzenie własnych baz bibliograficznych i innych, np. z wykorzystaniem 
programów Zotero i Mendeley. Prawidłowe cytowanie źródeł informacji. Dokumentowanie wyników własnych 
badań. Zagadnienia rzetelności naukowej, praw autorskich i plagiatu. Korzystanie z informacji patentowych, baz 
aktów prawnych i archiwów spraw sądowych. Wyszukiwarki internetowe – ogólne i naukowe (Web of Science, 
Scopus, Google Scholar, SciFinder, ChemFinder, ChemWeb). Zasoby informacji o właściwościach związków 
chemicznych: Chemical Abstracts, Current Contents, PubChem, ChemSpider, ChemIDplus, TOXNET. Chemiczne i 
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biologiczne bazy danych: Medline, PDB, bazy widm NMR, IR, MS, bazy sekwencji DNA i białek, bazy danych BHP, 
MSDS, toksykologiczne; informacje o lekach i innych związkach biologicznie czynnych oraz ich metabolitach. 
Metody, formy i zasady przygotowania i prezentacji informacji: raporty, sprawozdania, ekspertyzy, prezentacje 
multimedialne. Poprawne opracowanie i wykorzystanie elementów graficznych, tabel, wykresów i schematów. 

25. Rodniki w chemii i środowisku  Podstawy chemii kwantowej, elektronowa teoria budowy atomów i cząsteczek. Podstawy magnetyzmu i 
spektroskopii elektronowej. Budowa elektronowa rodników. Podstawy spektroskopii EPR:  oddziaływanie 
momentów magnetycznych spinowego i orbitalnego z polem magnetycznym, oddziaływanie spinów elektronowych 
i jądrowych (oddziaływanie nadsubtelne), elektronowe przejścia rezonansowe; oddziaływanie Zemana (parametr 
i macierz g), oddziaływanie nadsubtelne; fizyczne podstawy, parametr i macierz-A. Zasady interpretacji widm EPR: 
widma samodzielnych związków oraz widma układów w równowadze chemicznej, wpływ temperatury. Analiza 
widm z zastosowaniem metod symulacyjnych. Techniki pomiarowe EPR stosowane w badaniach związków 
kompleksowych metali, rodników, w biologii, biochemii, biofizyce i geologii, w tym zastosowanie trwałych rodników 
– znaczników, sond i wygaszaczy spinowych oraz pułapek spinowych 

26. Mechanizacja i automatyzacja w 
analizie klinicznej i środowiskowej 

Mechanizacja i automatyzacja we współczesnej analizie chemicznej; różne koncepcje konstrukcji oraz potencjalne 
zastosowania analizatorów: analizatory dyskretne, analizatory wirówkowe, analizatory równoległe,  analizatory 
paskowe. Podstawy teoretyczne analiza przepływowej. Omówienie poszczególnych technik przepływowych: analiza 
z segmentowaniem strumienia (SFA), wstrzykowa analiza przepływowa (FIA), multikomutacyjna analiza 
przepływowa (MCFA), sekwencyjna analiza przepływowa (SIA), bezprzewodowa analiza wstrzykowa (BIA). Metody 
detekcji w analizie przepływowej. Systemy mikrofluidyczne. 
Praktyczne aspekty działania, konstruowania i programowania zmechanizowanych analitycznych systemów 
przepływowych. 

27. Chemia w archeologii i sztuce - 
badania eksperckie 

Metodologia badań obiektów archeologicznych i dzieł sztuki stosowana w badanich eksperckich. Metody i techniki 
fizykochemiczne ( spektroskopia podczerwona, Ramana, ATR , XRD, XRF, SEM-EDX, UV-VIS, obrazowanie 
hiperspektralne, radiografia cyfrowa i inne) stosowane w badaniach obiektów zabytkowych: (i.in. materiałów 
malarskich takich jak pigmenty, barwniki i spoiwa, malarstwa, ceramiki, materiałów rękopiśmienniczych i papieru, 
metali i stopów, żywic naturalnych, minerałów). Zagadnienia dotyczące badania autentyczności obiektów 
zabytkowych. Metody datowania obiektów zabytkowych (np. dendrochronologia, metody izotopowe, 
termoluminescencja, datowanie C14). Identyfikacja pochodzenia obiektów archeologicznych za pomocą badań 
fizykochemicznych. Identyfikacja minerałów i kamieni szlachetnych oraz ich immitancji. Identyfikacja materiałów 
zabytkowych za pomocą technik spektroskopowych – spektroskopia podczerwona, ATR, spektroskopia Ramana, 
SEM-EDS, XRF, radiografia cyfrowa. Zapoznanie z zagadnieniami prawnymi i etycznymi związanymi z badaniami 
z zakresu badan eksperckich. Zapoznanie się z zasadami opracowywania opracowania danych uzyskanych z 
przeprowadzonych badań eksperckich oraz poszukiwania informacji naukowej. 

28. Spektroskopia fluorescencyjna Podstawowe definicje i podstawy fizyczne fluorescencji. Aparatura do spektroskopii fluorescencyjnej. 
Przeprowadzanie pomiaru i analiza danych. Fluorofory. Pomiary w domenie czasowej, interpretacja zaników 
intensywności emisji; widma TRES. Efekty rozpuszczalnika i otoczenia. Dynamika procesów relaksacji. Wygaszanie 
fluorescencji; mechanizmy wygaszania. Anizotropia wzbudzenia i emisji; zaniki anizotropii fluorescencji. 
Rezonansowy transfer energii - określanie odległości między donorem a akceptorem w układach molekularnych. 
Fluorescencja białek; zastosowanie fluorescencji do badania struktury i dynamiki układów biologicznych. 
Wzbudzenie wielofotonowe. Sondy fluorescencyjne; testy immunologiczne. Kompleksy metali i kropki kwantowe 
jako sondy luminescencyjne. Lantanowce jako sondy fluorescencyjne. Detekcja pojedynczych cząsteczek. 

29. Bezpieczeństwo i ryzyko pożarowe  Fizykochemia spalania. Teoria rozwoju pożarów: model strefowy, model fazowy, model Mc Caffrey’a, rozgorzenie, 
wsteczny ciąg płomieni, efekt okopowy, BLEVE, wykipienie i wyrzut. Prace pożarowo – niebezpieczne podczas 
praktyki laboratoryjnej oraz wizji lokalnych. Szacowanie ryzyka powstania pożaru oraz „Poważnej awarii 
przemysłowej” w myśl Ustawy Prawo ochrony środowiska, na drodze emisji energii i masy. Ustalanie przyczyn i 
okoliczności pożarów. Ustalanie przyczyn i okoliczności „Poważnych awarii przemysłowych” w myśl Ustawy Prawo 
ochrony środowiska, na drodze emisji energii i masy. Realizacja wizji lokalnych i sporządzanie opinii sądowych. 
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Przedmioty do wyboru PDW II 

30. Farmakologia Farmakokinetyka. Farmakodynamika. Działania niepożądane leków. Interakcje leków. Farmakogenetyka, 
chronofarmakologia. Preparaty złożone. Poszukiwanie, projektowanie i badanie nowych leków. Farmakologia 
szczegółowa (układ nerwowy, układ wewnątrzwydzielniczy, mediatory, serce i układ krążenia, układ oddechowy, 
układ trawienny, nerki i drogi moczowe, chemioterapia nowotworów złośliwych). Ogólne postępowanie w 
zatruciach. 

31. Substancje psychoaktywne 
pochodzenia roślinnego 

Podział roślinnych substancji psychoaktywnych na grupy ze względu na budowę chemiczną i właściwości 
psychoaktywne. Opiaty, kokaina, kannabinoidy, glikozydy, khat, alkaloidy tropanowe (atropina, hioscyjamina, 
skopolamina), cyjanogenne (amigdalina, prunazyna, sambunigryna, linamaryna) i steroidowe. Budowa, 
właściwości psychoaktywne i toksyczne. Budowa chemiczna. Działanie psychoaktywne i toksyczne. Objawy i 
przebieg zatrucia. Leczenie.  
Grzyby trujące. Patofizjologia zatruć. Cyklopeptydy, orellanina, gyromitryna, muskaryna, izoksazole, kopryna, 
indoloalkiloaminy, toksyny gastroenterotoksyczne. Budowa chemiczna. Działanie psychoaktywne i toksyczne. 
Objawy i przebieg zatrucia. Leczenie. 
Podział roślin oraz substancji z uwzględnieniem wywoływanych objawów oraz toksyczności narządowej.  
Zatrucia śmiertelne: nieszczęśliwe wypadki i samobójstwa. Diagnostyka zatruć. Badanie materiału biologicznego 
oraz dowodów rzeczowych. Problem interpretacji wyników ilościowych analizy toksykologicznej. 
Status prawny poszczególnych substancji (na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
narkomanii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2050) z późn zm. oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 
2018 r. w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji 
psychoaktywnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1591) z późn zm. 

32. Bioetyka Pojęcie, charakterystyka i metody bioetyki: pojęcie bioetyki;  zakres bioetyki; rola i znaczenie bioetyki w nauce i 
społeczeństwie, relacje między etyką i prawem, metodyka bioetyki. Relacja lekarz-pacjent (od paternalizmu do 
autonomii, granice autonomii, prawo do informacji, świadoma zgoda, tajemnica lekarska, komunikacja): zasada 
autonomii; zasada nieszkodzenia, zasada dobroczynienia,  zasada sprawiedliwości; ewolucja poglądów  - od 
paternalizmu do autonomii, granice autonomii, autonomia pacjenta versus autonomia lekarza/badacza, świadoma 
zgoda, ochrona osób szczególnie narażonych na wykorzystanie (małoletnich, ciężarnych, więźniów),  eutanazja, 
zapłodnienie pozaustrojowe (in vitro).  
Status ciała ludzkiego i jego części (granice ingerencji, zakaz komercjalizacji, problematyka transplantacji): granice 
ingerencji, zakaz komercjalizacji, zasady przeszczepiania narządów. 
Genetyka i nowe technologie (genetyka kliniczna, terapie genowe, klonowanie człowieka, genetyczne 
modyfikowanie organizmów): klonowanie człowieka, genom ludzki jako wspólne dziedzictwo ludzkości, zasady i 
ograniczenia tworzenia organizmów modyfikowanych genetycznie, etyka i terapia genowa, diagnostyka 
przedurodzeniowa (preimplantacyjna, prenatalna). 
Etyka badań naukowych w biomedycynie i biotechnologii (etyka badacza, zasady prowadzenia badań naukowych 
z udziałem człowieka, etyka i przemysł farmaceutyczny, doświadczenia na zwierzętach): zasady prowadzenia 
badan naukowych z udziałem człowieka, zasady prowadzenia badań naukowych z udziałem zwierząt, etyka i 
przemysł farmaceutyczny, prymat jednostki nad wyłącznym interesem społeczeństwa. 

33. Specjalistyczne słownictwo 
angielskie w chemii i toksykologii  

Literatura naukowa w języku angielskim dotycząca chemii i toksykologii. Czytanie naukowego tekstu angielskiego 
ze zrozumieniem. Aparatura pomiarowa. Procedury analityczne. Prawidłowy przekład terminów angielskich. 
Prezentowanie wyników badań w języku angielskim. Dobór stylu wypowiedzi do rodzaju prezentacji. Źródła 
informacji zawodowej: webinary i e-konferencje. 
Praktyczna umiejętność wyszukiwania informacji w naukowym tekście angielskim. Precyzja tłumaczenia tekstu 
angielskiego. Noty aplikacyjne i raporty – słownictwo i styl 

34. Biofarmaceutyki i modyfikacje 
biomakrocząsteczek 

Przeciwciała monoklonalne, komórki macierzyste, terapie genowe, współczesne szczepionki, modyfikacje 
biomakromolekuł: rekombinowane białka terapeutyczne, leki pochodne DNA i RNA, biofarmaceutyki z największym 
potencjałem terapeutycznym i rynkowym. 
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Przedmioty do wyboru PDW III 

35. Zastosowanie metod 
informatycznych i obliczeniowych w 
toksykologii  

Bazy danych QSAR/QSPR i narzędzia on-line do pracy z deskryptorami. Identyfikacja grup farmakoforowych i 
budowa modelu receptora na podstawie danych doświadczalnych. Strategie QSAR: projektowanie de novo, 
dopasowanie do znanego receptora. Klasyczny QSAR 2D: równanie Hanscha, modele toksyczności (TD50, LD50). 
Sieci neuronowe i algorytmy genetyczne jako środki do redukcji przestrzeni deskryptorowej i konstrukcji modeli 
QSAR/QSPR. 
Struktura przestrzenna biocząsteczek i oddziaływania między-atomowe. Struktura lipidów, dwuwarstw lipidowych, 
białek i kwasów nukleinowych. Bazy danych strukturalnych i sekwencyjnych dla biocząsteczek (baza PDB). 
Podstawy mechaniki i dynamiki molekularnej. Dobór pola siłowego (funkcja potencjału, parametry oddziaływań) 
oraz parametrów symulacji w modelowaniu lipidów, białek i kwasów nukleinowych. Modele rozpuszczalnika (np. 
wody) wykorzystywane w symulacji bioukładów. Minima lokalne, globalne oraz stany przejściowe dużych i 
złożonych układów biocząsteczek. Analiza trajektorii. Zależność między strukturą kowalencyjną, przestrzenną oraz 
dynamiką i funkcjonowaniem biocząsteczek. Przegląd popularnych platform obliczeniowych do teoretycznych 
badań biocząsteczek. Opis procesów inhibicji enzymu przez antybiotyk / toksynę / metal oraz detoksyfikacji. 
Od sekwencji do struktury 3D i modelu receptora: modeling homologiczny, threading, docking, folding. Dynamika 
molekularna układów białkowych: parametryzacja nowych ligandów; analiza trajektorii MD. Śledzenie ścieżek 
sygnałowych w białkach. Wyjście poza modele atomowe: coarse-grained MD. Obliczeniowa termodynamika 
procesów biologicznych: metody „alchemiczne”, dynamika z więzami, umbrella sampling, metadynamika. 

36. Zastosowanie metod NMR w analizie 
substancji biologicznie aktywnych  

Podstawy spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego. Parametry widma jednowymiarowego 
Widma dwuwymiarowe w analizie związków organicznych w tym psychoaktywnych. Przygotowanie próbek NMR do 
pomiaru, wzorce. Podstawowe parametry pomiaru i obróbki danych NMR. Analiza widm 1- i 2-wymiarowych NMR. 
Identyfikacja związku na podstawie zestawu widm NMR. Analiza mieszanin na podstawie widm NMR (ilościowa i 
jakościowa).

37. Rola biegłego w postępowaniu 
dowodowym  

Biegły jako osobowe źródło dowodowe. Wstępna konsultacja organu procesowego z osobą posiadającą wiadomości 
specjalne. Opinia biegłego jako środek dowodowy. Postanowienie o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego. 
Rodzaje biegłych oraz prawa i obowiązki biegłego. Merytoryczna i formalna kontrola kwalifikacji biegłych. Biegły 
jako konsultant. Biegły a specjalista. Przesłuchanie biegłego (na rozprawie, „na odległość”, w ramach pomocy 
prawnej). Konfrontacja biegłych jako szczególna forma przesłuchania. 

38. Opinia biegłych w praktyce sądowej  Rola biegłego sądowego, wymogi kwalifikacje. Dowód z opinii biegłego. Biegły sądowy, biegły ad hoc. Metodyka 
pracy biegłego sądowego z zakresu chemii. Powołanie biegłego z zakresu chemii. Zakres oceny biegłego sądowego. 
Wymogi formalne opinii biegłych. Opinie prywatne w praktyce sądowej. Kwestionowanie i podważanie opinii 
biegłych 

39. Mikrobiologia w kosmetologii Podstawowe zasady pracy w laboratorium mikrobiologicznym z uwzględnieniem metod dezynfekcji i sterylizacji. 
Metody posiewów mikrobiologicznych. Charakterystyka podstawowych mikroorganizmów odpowiedzialnych za 
zanieczyszczania produktów kosmetycznych, a także zaangażowanych w produkcję substancji wykorzystywanych 
do produkcji kosmetyków. Probiotyki i flora fizjologiczna organizmu. 
Środki konserwujące stosowane w kosmetykach. Kosmetyki naturalne i właściwości surowców kosmetycznych. 
Metody kontroli czystości mikrobiologicznej kosmetyków. Nowości w kosmetologii. Technologia produkcji emulsji i 
maści. Badanie organoleptyczne surowców kosmetycznych. Badanie czystości mikrobiologicznej kosmetyków 
płynnych (żele, mleczka, mydła w płynie). Prawo kosmetyczne. 

Przedmioty do wyboru PDW V 

40. Komunikacja wizerunkowa Definicja proces komunikowania: wyznaczniki pragmatyczne, strukturalne, językowe. Typologia komunikacji – 
komunikowanie interpersonalne bezpośrednie, medialne, komunikowanie interpersonalne pośrednie. 
Komunikowanie werbalne i niewerbalne - strategie komunikacyjne. Komunikowanie informacyjne oraz 
perswazyjne. Tekst jako akt komunikacji, relacja: tekst a dyskurs, tekst a styl, tekst a język, tekst a gatunek.  
Dyskursywny i językowy obraz świata. Wyznaczniki tekstu jako zdarzenia komunikacyjnego. Teksty wizerunkowe 
w dyskursie publicznym. Wizerunek jako instrument zarządzania obrazem świata. Struktura logiczna i retoryczna 
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tekstu. Schematy argumentacji. Warsztaty w redagowaniu tekstów. Obraz świata utrwalony w tekstach 
intencjonalnie perswazyjnych. Język i styl tekstów intencjonalnie perswazyjnych. Warsztaty-redagowanie tekstów, 
analiza tekstów wizerunkowych w komunikacji interpersonalnej bezpośredniej i pośredniej (kreowanie wizerunku 
osób, instytucji) 

41. Nauka a popnauka w dyskursie 
medialnym 

Wprowadzenie do przedmiotu. Teoria stylów i kolektywów myślowych Ludwika Flecka (I) – zarys teorii. Teoria 
stylów i kolektywów myślowych Ludwika Flecka (II) – myślenie potoczne. Jak konstruuje się autorytet naukowy 
(przykład medioznawcy W. Godzica). Nauka jako show. Dominujący model mediów (szkoła z Birmingham). 
Propaganda scjentystyczna. Projekcja „Genialnych”. Kto tworzy naukę? Potoczny obraz naukowca jako geniusza. 
Znachorzy i szeptuchy: wczoraj a dzisiaj. Analiza wybranych materiałów prasowych (np. „Porady babuni”). 
Zakazana psychologia oraz neurobiologiczne pranie mózgów. Kim jest ekspert? Kultura ekspertów na przykładzie 
coachingu oraz wybranych fragmentów telewizji śniadaniowej. Jaki obraz nauki tworzy kino? I jakie ma to 
konsekwencje… Czy ADHD istnieje? Kontrowersje medyczne. Nauka skorumpowana. Nauka a wielkie koncerny. 
Czy w przeszłości odwiedzali nas kosmici? To pewne, a dzisiaj? 

 

 

 

 


