
 
SYLABUS (KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU) 

Nazwa przedmiotu/modułu (zgodna z zatwierdzonym programem studiów na kierunku) 

Enzymologia 

Punkty 
ECTS 

2 
Nazwa w j. angielskim 

Enzymology 

Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot/moduł (instytut/katedra) 
Katedra Biochemii i Analizy Żywności 

Kierownik przedmiotu/modułu 
dr hab. Magdalena Zielińska-Dawidziak 

Kierunek studiów 
Analityka żywności 

Poziom 
Studia II stopnia 

Profil 
ogólnoakademicki 

Semestr 
I 

Specjalność 
wszystkie 

Specjalizacja magisterska 
brak 

RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY 
(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta) 

Forma studiów: stacjonarne  Forma studiów: niestacjonarne  

 wykłady 15  wykłady  

 ćwiczenia  15  ćwiczenia  

 praca własna studenta 15  praca własna studenta  

 konsultacje 5    

Łączna liczba godzin: 50 Łączna liczba godzin:  

CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU 
Cel: zapoznanie studentów z: 

 właściwościami i funkcjami enzymów w procesach biochemicznych 

 zasadami wykonywania analiz z wykorzystaniem enzymów 

 wykorzystaniem enzymów analityce żywności i technologii żywności 

METODY DYDAKTYCZNE 
Wykład multimedialny, ćwiczenia laboratoryjne 

EFEKTY KSZTAŁCENIA
 

Odniesienie 
do efektów 

kierunkowych 

W
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E1. Ma poszerzoną wiedzę na temat właściwości fizykochemicznych enzymów stosowanych w 
produkcji i analityce żywności. 
E2. Rozumie znaczenie warunków wykonania analizy dla kinetyki reakcji enzymatycznych. 
E3. Posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie wykorzystania enzymów w chemii analitycznej, w tym 
szczególnie w zaplanowaniu, wykonaniu i zinterpretowaniu  złożonych analiz żywności. 
E4. Ma wiedzę dotyczącą organizacji i zarządzania pracą w laboratorium biochemicznym 
wykorzystującym biokatalizatory. 

AN2A_W04 
AN2A_W07  
AN2A_W08 
AN2A_W015 
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E5. Potrafi pozyskiwać informacje naukowe z literatury biochemicznej, w tym artykułów naukowych 
oraz procedur eksperymentalnych, baz danych oraz innych źródeł, także w języku angielskim; 
dokonuje ich interpretacji i formułuje  
E6.Potrafi dobrać odpowiednią metodę analityczną, wykorzystać odpowiednie narzędzia i metody 
analityczne i przygotować stanowisko pracy do analiz enzymatycznych, uwzględniając właściwości 
badanej matrycy, oznaczanej substancji i enzymu. 
E7.Potrafi samodzielnie i zespołowo zaplanować i wykonać eksperymenty analityczne z  
wykorzystaniem enzymów, przedstawia pisemne opracowanie stosowanych procedur i opracowanie 
wyników. 
E8. Wykonując eksperymenty uwzględnia zasady BHP dotyczące pracy w laboratorium 
biochemicznym, zarówno podczas pracy indywidualnej, jak i zespołowej. 

AN2A_U01 
AN2A_U06 
AN2A_U07 
AN2A_U10 
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E9. Śledzi i przyswaja nowości w zakresie możliwości wykorzystania biokatalizatorów (wolnych, 
immobilizowanych i w gotowych zestawach) w analityce żywności. 
E10. Potrafi dbać o powierzony sprzęt, materiał badawczy i labilne odczynniki, bezpieczeństwo 
własne i współpracowników. 
E11. Korzysta wyłącznie z obiektywnych źródeł informacji naukowej, i wykorzystuje je do krytycznej 
oceny otrzymywanych wyników analiz. 

AN2A_K01 
ANA2_K05 
AN2A_K07 

 
 

Metody weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin obejmujący materiał wykładowy i przygotowania do ćwiczeń  

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie wykonania zadania, opracowania protokołu oraz kolokwium 

Numery efektów 
 

E1-E4, E9–E11 
 

E1- E11 



TREŚCI KSZTAŁCENIA 
Tematyka wykładów: 

 Podstawowe informacje o właściwościach. enzymów. (1godz.) 

 Kinetyka reakcji enzymatycznych. (3 godz. ) 

 Regulacja i stereochemia aktywności enzymów. (2godz.) 

 Konstruowanie nowych. enzymów. (3godz.) 

 Enzymy na rynku UE. (2godz.) 

 Ekstremozymy. (1 godz.) 

 Zastosowanie enzymów w przemyśle spożywczym i analityce żywności. (3 godz.) 
 

Tematyka ćwiczeń: 

 Izolacja enzymów z materiału biologicznego pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, ocena skuteczności  
procesu. (5 godz.) 

 Badanie aktywności wyizolowanych enzymów metodami spektroforetycznymi i elektroforetycznymi. (3 godz.) 

 Ocena możliwości manipulowania aktywnością otrzymanych enzymów w procesach analitycznych (kinetyka 
reakcji enzymatycznej, wpływ temperatury, pH, aktywacja i inhibicja enzymów); aktywność enzymów 
immobilizowanych. (7 godz.) 

 

Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu 
 
Zaliczenie ćwiczeń – zgodne z regulaminem, na podstawie sumy uzyskanych punktów podczas realizacji ćwiczeń 
 

Egzamin z materiału wykładowego i ćwiczeń, testowy (max 100 pkt, odpowiedź prawidłowa – 4 pkt, odpowiedź 
nieprawidłowa - -1 pkt, brak odpowiedzi – 0 pkt).  

 
20% 
 
 
80% 

WYKAZ LITERATURY PODSTAWOWEJ: 

1. Nicholas C. Price & Lewis Stevens “Fundamentals of Enzymology”, 2001. 
2. John Tymoczko, Jeremy M.Berg, Lubert Stryer “Biochemia. Krótki kurs.” 2013. 
3. Instrukcje wykonania ćwiczeń wraz z opracowaniem teoretycznym 
4.  
UZUPEŁNIAJĄCA 
5. John R. Whitaker “Principles of Enzymology for the Food Sciences”, 1994. 
 

 


