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OPIS MODUŁU ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu zajęć/przedmiotu  

Struktura a właściwości związków organicznych 

2. Kod modułu zajęć/przedmiotu  

02-SWZOXJ 

3. Rodzaj modułu zajęć/przedmiotu 

Fakultatywny 

4. Kierunek studiów  

Analityka żywności  

5. Poziom kształcenia 

II stopień  

6. Profil kształcenia 

Ogólnoakademicki 

7. Rok studiów 

I 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin (W – wykład, L – laboratoria)  

15 h W, 15 h L 

9. Liczba punktów ECTS  

2 

10. Imię, nazwisko, tytuł / stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców*) /  
prowadzących zajęcia  

Radosław Pankiewicz dr hab., radpan@amu.edu.pl 
 

11. Język wykładowy  

polski 

12. Moduł zajęć / przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning)  

nie 

* koordynator przedmiotu 
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II. Informacje szczegółowe 

1. Cele modułu zajęć/przedmiotu 

C1 – przypomnienie wiadomości z zakresu budowy i właściwości związków 
organicznych; 
 
C2 – określenie wpływu struktury cząsteczki na właściwości grup funkcyjnych oraz 
wpływu struktury elektronowej na własności związków chemicznych i przebieg reakcji 
organicznych; 
 
C3 –przekazanie wiedzy dotyczących metod identyfikacji związków i określania ich 
struktury, zjawisk izomerii, efektu rezonansowego, wpływu konformacji na 
właściwości związków chemicznych; 
 
C4 – przekazanie zasad funkcjonowania receptorów molekularnych oraz umiejętności 
formułowania mechanizmów reakcji chemicznych, a także rozwinięcie umiejętności 
zastosowania metod badawczych do określania struktury związków organicznych; 
 
C5 – wyrobienie umiejętności pisania opracowań naukowych, prezentowania 
informacji i danych,  korzystania ze źródeł literaturowych, baz danych i patentów. 
 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji  społecznych  

Brak 

 

3. Efekty kształcenia (EK) dla modułu i odniesienie do efektów kształcenia (EK) dla kierunku 
studiów  

Symbol EK dla 
modułu 
zajęć/przedmiotu 

Po zakończeniu modułu  
i potwierdzeniu osiągnięcia EK student /ka:  

Symbole EK dla kierunku 
studiów 

E01 opisuje podstawowe pojęcia dotyczące właściwości 
związków w zależności od ich budowy, posiada 
wiedzę dotyczącą metod identyfikacji związków 
chemicznych i określania ich struktury 

AN2A_W02; AN2A_W04; 
AN2A_W05; AN2A_W08; 
AN2A_W09 

E02 potrafi prawidłowo sformułować nazwy 
systematyczne oraz wykazuje znajomość nazw 
zwyczajowych związków 

AN2A_W02; AN2A_W04; 
AN2A_W05; AN2A_W08; 
AN2A_W09 

E03 określa wpływ struktury cząsteczki na właściwości 
grup funkcyjnych oraz wpływ struktury elektronowej 
na własności związków chemicznych i przebieg 
reakcji organicznych 

AN2A_W02; AN2A_W04; 
AN2A_W05; AN2A_W08; 
AN2A_W09 
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E04 posiada podstawową wiedzę z zakresu zjawisk 
izomerii, efektu rezonansowego, wpływu 
konformacji na właściwości związków chemicznych 

AN2A_W02; AN2A_W04; 
AN2A_W05; AN2A_W08; 
AN2A_W09 

E05 rozumie i prawidłowo określa zasady 
funkcjonowania receptorów molekularnych 

AN2A_W02; AN2A_W04; 
AN2A_W05; AN2A_W08; 
AN2A_W09 

E06 Identyfikuje składniki odpowiadające za właściwości 
funkcjonalne i cechy sensoryczne żywności 

AN2A_U03; AN2A_U05; 
AN2A_U06; AN2A_U10  

E07 Objaśnia kinetykę reakcji chemicznych zwłaszcza w 
kontekście przemian zachodzących w żywności 

AN2A_U03; AN2A_U05; 
AN2A_U06; AN2A_U10 

E08 Zna zasady i potrafi wykorzystać zaawansowane 
techniki instrumentalne do badania żywności 

AN2A_U03; AN2A_U05; 
AN2A_U06; AN2A_U10 

E09 Ma poszerzoną wiedzę na temat właściwości fizyko 
chemicznych składników żywności potrafi określić 
ich wpływ na kształtowanie jakości produktu 

AN2A_U03; AN2A_U05; 
AN2A_U06; AN2A_U10 

E10 potrafi precyzyjnie formułować pytania służące 
pogłębieniu własnego zrozumienia tematu 

AN2A_K01; AN2A_K07; 
AN2A_K08 

E11 Rozumie potrzebę korzystania wyłącznie z 
obiektywnych źródeł informacji naukowej krytycznie 
oceniając jej wyniki przy rozstrzyganiu i opiniowaniu 
problemów z interpretacją wyników analitycznych 

AN2A_K01; AN2A_K07; 
AN2A_K08 

E12 Posiada świadomość interdyscyplinarności zawodu 
analityka żywności i wynikającej z tego konieczności 
ciągłego poszerzania swojej wiedzy 

AN2A_K01; AN2A_K07; 
AN2A_K08 

 

 

4. Treści kształcenia z odniesieniem do EK dla modułu zajęć/przedmiotu 

Opis treści kształcenia modułu zajęć/przedmiotu 

Symbol/symbole  

EK dla modułu 
zajęć/przedmiotu 

Powtórzenie wiadomości z zakresu budowy i właściwości związków organicznych E01, E02 

Wpływ struktury cząsteczki na właściwości grup funkcyjnych E03, E06, E09, E10 
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Wpływ struktury elektronowej na własności związków chemicznych i przebieg 
reakcji organicznych 

E01, E03 

Metody identyfikacji związków i określania ich struktury, zjawisk izomerii, efektu 
rezonansowego, wpływu konformacji na właściwości związków chemicznych 

E03, E04, E07, E08 

Zasady funkcjonowania receptorów molekularnych E05, E06, E08 

Formułowanie mechanizmów reakcji chemicznych E03, E04, E07, E12 

Zastosowanie odpowiednich metod badawczych do określania struktury 
związków organicznych 

E01 – E04, E06, E11 

Wpływ położenia grupy karbonylowej na właściwości cukrów E03, E04 

Wpływ struktury III-rzędowej białka na jego właściwości E03 – E05 

Oznaczanie zawartości związków fenolowych w ekstraktach z roślin użytkowych E08, E09 

 

5. Zalecana literatura: 

1. „Chemia Żywności” pod red. Z.E.Sikorskiego i H.Staroszczyk, WNT Warszawa 2017 

2. Aleksander Kołodziejczyk “Naturalne Związki Organiczne”, PWN Warszawa 2003  

3. Richard B.Silverman “Chemia organiczna w projektowaniu leków”, WNT Warszawa 2004  

4. Paweł Kafarski, Barbara Lejczak „Chemia bioorganiczna” PWN Warszawa 1994  

5. Leszek Konopski, Michael Kobera „Feromony człowieka” Scholar Warszawa 2003  

6. John Emsley „Galeria cząsteczek” Prószyński i S-ka, Warszawa 1998  

7. Graham L. Patrick „Chemia medyczna” WNT Warszawa 2003 

6. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 
laboratorium, itp.: 
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III. Informacje dodatkowe  

1. Metody i formy prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK  
 

Metody i formy prowadzenia zajęć  

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień ✔ 

Wykład konwersatoryjny  

Wykład problemowy  

Dyskusja ✔ 

Praca z tekstem  

Metoda analizy przypadków  

Uczenie problemowe (Problem-based learning)  

Gra dydaktyczna/symulacyjna  

Rozwiązywanie zadań (np.: obliczeniowych, artystycznych, praktycznych) ✔ 

Metoda ćwiczeniowa  

Metoda laboratoryjna ✔ 

Metoda badawcza (dociekania naukowego)  

Metoda warsztatowa  

Metoda projektu  

Pokaz i obserwacja  

Demonstracje dźwiękowe i/lub video  

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika 
drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”) 

 

Praca w grupach ✔ 

Inne (jakie?) -   

  

 
2. Sposoby oceniania stopnia osiągnięcia EK  

 

Sposoby oceniania 

Symbole 
EK dla modułu zajęć/przedmiotu 

E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E10 E11 E12 

Egzamin pisemny ✔ ✔ ✔ ✔ ✔        

Egzamin ustny             

Egzamin z „otwartą 
książką” 

        
    

Kolokwium pisemne ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔     ✔ 

Kolokwium ustne             

Test             

Projekt             
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Esej             

Raport       ✔ ✔ ✔    

Prezentacja 
multimedialna 

        
    

Egzamin praktyczny 
(obserwacja 
wykonawstwa) 

     ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Portfolio             

Inne (jakie?) -              

             

 

3. Nakład pracy studenta i punkty ECTS  

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywności  

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 35 

P
ra

ca
 w

ła
sn

a 
st

u
d

en
ta

 

Przygotowanie do zajęć 3 

Czytanie wskazanej literatury  

Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, 
prezentacji, demonstracji, itp.  

6 

Przygotowanie projektu  

Przygotowanie pracy semestralnej  

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia 6 

Inne (jakie?) -  

…  

SUMA GODZIN 50 

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU 
ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 

2 

 
 

4. Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM: 
 
bardzo dobry (bdb; 5,0) 
dobry plus (+db; 4,5) 
dobry (db; 4,0) 
dostateczny plus (+dst; 3,5) 
dostateczny (dst; 3,0) 
niedostateczny (ndst; 2,0) 


