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Uchwała nr 28/2015 Rady Wydziału Biologii  

z dnia 27 marca 2015 roku 

w sprawie zmian w programie studiów „Biologia medyczna” 

 

Rada Wydziału Biologii przyjęła uchwałę w sprawie o zmiany w programie studiów na 

kierunku „Biologia medyczna”. 

Zmiany w programie studiów „Biologia medyczna” - specjalność diagnostyka 

molekularno-biochemiczna dotyczą: 

- zmiany na 1 semestrze studiów dotyczące przedmiotu „Podstawy chemii” (45 godz: W-15 i 

ćw. Audyt -30; ECTS 4) oraz przedmiotu „Podstawy chemii ogólnej” (60 godz.: W-30 i ćw. 

Lab.- 30; ECTS  5) zostają scalone, dając 1 przedmiot: Chemia ogólna o wymiarze 75 godz. 

(W-30, ćw. Audyt.15, ćw. lab. – 30) ; ECTS- 7 

- zmiany na 1 semestrze studiów dotyczące zmiany w punktacji przedmiotu „Histologia 

zwierząt” – zmiana w punktacji ECTS z 1 na 2 punkty; 

- zmiany na 1 semestrze studiów dotyczące zmiany w punktacji przedmiotu „Biologia 

komórki” – zmiana w punktacji ECTS z 4 na 5 punktów; 

- zmiany na 4 semestrze studiów dotyczące wprowadzenia do planu studiów wykładu 

ogólnouczelnianego, 30 godz. ECTS - zastąpił on wykład „Podstawy aerobiologii”, który zasili 

grupę przedmiotów do wyboru w semestrze 6; 

- w semestrze 6 wprowadzono zmiany w wymiarze przedmiotów do wyboru: z 60 godz. i 

ECTS 5 na 90 godz. i ECTS 6, zmiany w przedmiocie „Pracownia dyplomowa” polegające na 

zmianie punktacji  ECTS z 12 na 11 punktów. 

Ogółem liczba godzin nie ulega zmianie. 

Zmiany w programie studiów „Biologia medyczna” - specjalność neurobiologia 

dotyczą: 

- zmiany na 1 semestrze studiów dotyczące przedmiotu „Podstawy chemii” (45 godz: 

W-15 i ćw. Audyt -30; ECTS 4) i „Podstawy chemii ogólnej” (60 godz.: W-30 i ćw. Lab.- 30; 
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ECTS  5), które zostają scalone, dając 1 przedmiot: „Chemia ogólna” o wymiarze 75 godz. (W-

30, ćw. Audyt.15, ćw. lab. – 30) ; ECTS- 7; 

- zmiana punktacji ECTS z przedmiotu „Histologia zwierząt” –  z 1 punktu na 2 punkty, 

z przedmiotu „Biologia komórki” – zmiana punktów ECTS z 4 na 5; 

- zmiany na 4 semestrze studiów: wprowadza się do planu studiów wykład 

ogólnouczelniany (30 godz. ECTS 2), zastąpi on wykład „Podstawy etologii”, który zasili grupę 

przedmiotów do wyboru w semestrze 6; 

- zmiany w semestrze 5, zmiana punktacji ECTS z przedmiotu Neuroimmunologia – z 2 

punktów na 1 punkt, „Mechanizmy ewolucji” – zmiana ECTS z 2 na 3 punkty; 

- zmiany w semestrze 6 - zmiany w wymiarze przedmiotów do wyboru: z 60 godz. i 

ECTS 5 na 90 godz. i ECTS 6, „Pracownia dyplomowa”- zmiana ECTS z 12 na 11 

Ogółem liczba godzin nie ulega zmianie. 

Rada Wydziału przyjęła programy studiów  w przedstawionej formie i treści. 

Wynik głosowania: 63 uprawnionych, 43 głosujących, 43 głosy „tak”, 0 głosów „nie”, 

0 głosów „wstrzymujący się”.  

 

 

       Dziekan Wydziału Biologii 

         /-/ 

               prof. dr hab. Dariusz L. Szlachetko 

 

 


