
Program zajęć Uniwersytetu Licealisty na rok akademicki 2021/2022 

1. Zajęcia odbywają się w formie bloków tematycznych składających się z zajęć seminaryjnych i 

laboratoryjnych. 

2. Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowo-dydaktycznych Śląskiego Uniwersytetu 

Medycznego w Katowicach. 

3. Zajęcia odbywają się w godzinach dopołudniowych ustalonych wcześniej z Jednostką, w której 

są realizowane. 

4. Zajęcia realizowane są w semestrze zimowym (I) i kontynuowane w semestrze letnim (II). 

5. Odbycie bloku tematycznego jest poświadczone wpisem w indeksie. 

6. Po zakończeniu zajęć uczestnicy, którzy uzyskali zaliczenie wszystkich zajęć będą mogli 

przystąpić do egzaminu w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Człowieku. 

W ramach Uniwersytetu Licealisty uczestnik odbędzie zajęcia wchodzące w skład następujących 

bloków tematycznych 

I. KATEDRA I ZAKŁAD MIKROBIOLOGII I WIRUSOLOGII 

Przedmiot: MIKROBIOLOGIA  

Koordynator: dr hab. n. med. Robert D. Wojtyczka 

Liczba godzin: 12 godz. (seminaria - 3 godz.,  ćwiczenia laboratoryjne - 9 godz.) 

1. Budowa komórki bakteryjnej i metody barwienia drobnoustrojów 

Seminarium: 1 godz. 

Osoba prowadząca: dr hab. n. med. Robert D. Wojtyczka  

Temat seminarium: Budowa komórki bakteryjnej 

Ćwiczenia: 3 godz., sala nr 212, II piętro, Sosnowiec, ul. Jagiellońska 4 

Osoba prowadząca: dr hab. n. med. Robert D. Wojtyczka 

Temat ćwiczenia: Barwienie drobnoustrojów oraz morfologia komórki bakteryjnej. 

2. Fizjologia i zasady hodowli drobnoustrojów 

Seminarium: 1 godz.  

Osoba prowadząca: dr hab. n. med. Robert D. Wojtyczka 

Temat seminarium: Fizjologia drobnoustrojów 

Ćwiczenia: 3 godz., sala nr 212, II piętro, Sosnowiec, ul. Jagiellońska 4 

Osoba prowadząca: dr hab. n. med. Robert D. Wojtyczka 

Temat ćwiczenia: Badania hodowlane i testy biochemiczne w diagnostyce mikrobiologicznej. 

3. Oznaczanie lekowrażliwości drobnoustrojów i mechanizmy oporności bakterii na 

chemioterapeutyki 

Seminarium: 1 godz.  

Osoba prowadząca: dr hab. n. med. Robert D. Wojtyczka 

Temat seminarium: Antybiotyki oraz mechanizmy bakteryjnej oporności na antybiotyki i 

chemioterapeutyki 

Ćwiczenia: 3 godz., sala nr 212, II piętro, Sosnowiec, ul. Jagiellońska 4 

Osoba prowadząca: dr hab. n. med. Robert D. Wojtyczka 

Temat ćwiczenia: Oznaczanie lekowrażliwości oraz mechanizmów oporności bakterii 



 

II. KATEDRA I ZAKŁAD PODSTAWOWYCH NAUK BIOMEDYCZNYCH  

 

Przedmiot: Anatomia i fizjologia człowieka 

Koordynator: dr n. med. Wanda Suchecka 

Liczba godzin: 12 godz. (seminaria - 3 godz., ćwiczenia laboratoryjne - 9 godz.) 

1. Anatomia i fizjologia układu krążenia  

Seminarium: 1 godz. sala nr 221, II piętro, Sosnowiec, ul. Kasztanowa 3 

Osoba prowadząca: dr Wanda Suchecka 

Temat seminarium: Budowa serca. Naczynia krwionośne (żyły , tętnice, naczynia włosowate). 

Czynność elektryczna serca. Funkcja układu bodźcotwórczo przewodzącego serca. Czynność 

mechaniczna serca, cykl pracy serca. Objętość wyrzutowa i pojemność minutowa serca. 

Skurczowe i rozkurczowe ciśnienie tętnicze krwi. Tętno.  

Ćwiczenia: 3 godz., sala nr 219, II piętro, Sosnowiec, ul. Kasztanowa 3 

Osoba prowadząca: dr Wanda Suchecka 

Temat ćwiczenia: Pomiar tętna. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi. Wpływ różnych czynników 

na częstość tętna i wartość ciśnienia tętniczego - próba Valsalwy, ortostatyczna, Martineta, 

Flacka. Zajęcia z użyciem fantomów, modelu serca. 

2. Krew  

Seminarium: 1 godz. sala nr 221, II piętro, Sosnowiec, ul. Kasztanowa 3 

Osoba prowadząca: dr Wanda Suchecka 

Temat seminarium: Skład i funkcje krwi. Hematopoeza oraz czynniki regulujące ten proces. 

Funkcja poszczególnych elementów morfotycznych krwi. Skład chemiczny 

i funkcja osocza krwi. Podstawowe badania i normy hematologiczne. 

Ćwiczenia: 3 godz., sala nr 219, II piętro, Sosnowiec, ul. Kasztanowa 3 

Osoba prowadząca: dr Wanda Suchecka 

Temat ćwiczenia: Badanie krwi. Analiza obrazu krwinek w rozmazie krwi barwionym metodą 

Pappenheima. Klasyfikacja leukocytów (leukogram) wg. Schillinga. 

Klasyfikacja granulocytów obojętnochłonnych wg. Arnetha. 

3. Anatomia i fizjologia narządów zmysłów 

Seminarium: 1 godz. sala nr 221, II piętro, Sosnowiec, ul. Kasztanowa 3 

Osoba prowadząca: dr Wanda Suchecka 

Temat seminarium: Narządy zmysłów - rodzaje receptorów i ich charakterystyka  

Ćwiczenia: 3 godz., sala nr 219, II piętro, Sosnowiec, ul. Kasztanowa 3 

Osoby prowadzące: dr Wanda Suchecka 

Temat ćwiczenia: Badanie czynności receptorów. Badanie narządu wzroku, słuchu, 

równowagi. Analiza sensoryczna. Zajęcia z użyciem fantomów, modeli: skóry, oka, ucha. 

 

III. KATEDRA I ZAKŁAD BIOCHEMII 

 

Przedmiot: Zarys biochemii  



Koordynator: dr hab. n. med. Małgorzata Kapral 

Liczba godzin: 12 godz. (seminaria - 3 godz.,  ćwiczenia laboratoryjne - 9 godz.) 

1. Aminokwasy jako składniki strukturalne białek  

Seminarium: 1 godz. 

Osoba prowadząca: dr Sławomir Smolik  

Temat seminarium: Zróżnicowanie strukturalne i funkcjonalne aminokwasów i białek. 

Ćwiczenia: 3 godz., sala nr 2.4, II piętro, kampus B, Sosnowiec, ul. Jedności 8 

Osoba prowadząca: dr Sławomir Smolik 

Temat ćwiczenia: Badanie właściwości chemicznych aminokwasów i białek. 

2. Enzymy jako biokatalizatory  

Seminarium: 1 godz.  

Osoba prowadząca: dr Joanna Wawszczyk 

Temat seminarium: Klasyfikacja i nomenklatura enzymów. Modele wiązania substratu przez 

enzym. Zarys kinetyki reakcji enzymatycznych. Inhibitory enzymów. 

Ćwiczenia: 3 godz., sala nr 2.4, II piętro, kampus B, Sosnowiec, ul. Jedności 8 

Osoba prowadząca: dr Joanna Wawszczyk 

Temat ćwiczenia: Wpływ wybranych czynników fizykochemicznych (temp., pH i 

aktywatorów) na aktywność enzymów trawiennych. Badanie aktywności 

enzymów z klasy oksydoreduktaz. 

3. Węglowodany i ich przemiany biochemiczne  

Seminarium: 1 godz.  

Osoba prowadząca: dr Jolanta Lodowska 

Temat seminarium: Struktura i klasyfikacja węglowodanów oraz ich chemiczna charakterystyka.  

 Zarys metabolizmu węglowodanów.  

Ćwiczenia: 3 godz., sala nr 2.4, II piętro, kampus B, Sosnowiec, ul. Jedności 8 

Osoba prowadząca: dr Jolanta Lodowska  

Temat ćwiczenia: Badanie właściwości chemicznych węglowodanów. 

 

IV. KATEDRA I ZAKŁAD CHEMII KLINICZNEJ I DIAGNOSTYKI 

LABORATORYJNEJ 

 

Przedmiot: Zarys diagnostyki laboratoryjnej   

Koordynator: prof. dr hab. n. med. Katarzyna Komosińska-Vassev 

Liczba godzin: 8 godz. (seminaria - 2 godz.,  ćwiczenia laboratoryjne - 6 godz.) 

1. Badanie ogólne moczu 

Seminarium: 1 godz. 

Osoba prowadząca: dr n. med. Agnieszka Jura-Półtorak  

Temat seminarium: Badanie ogólne moczu – znaczenie diagnostyczne.  

Ćwiczenia: 3 godz., sala nr 2.15-2.16 II piętro, kampus A, Sosnowiec, ul. Jedności 8 

Osoba prowadząca: dr n. med. Agnieszka Jura-Półtorak  



Temat ćwiczenia: Badanie właściwości fizycznych i chemicznych moczu. Badanie ogólne 

moczu przy użyciu analizatora biochemicznego. Interpretacja wyników i 

analiza przypadków. 

2. Panel lipidowy  

Seminarium: 1 godz.  

Osoba prowadząca: dr n. med. Agnieszka Jura-Półtorak 

Temat seminarium: Lipidogram – znaczenie diagnostyczne. Przygotowanie pacjenta do badań 

panelu lipidowego. Czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. 

Ćwiczenia:          3 godz., sala nr 2.15-2.16 II piętro, kampus A, Sosnowiec, ul. Jedności 8 

Osoba prowadząca:    dr n. med. Agnieszka Jura-Półtorak 

Temat ćwiczenia: Oznaczanie stężenia parametrów lipidowych i białka C-reaktywnego 

(hsCRP) we krwi. Interpretacja wyników i analiza przypadków. 

 

V. KATEDRA I ZAKŁAD CHEMII ORGANICZNEJ 

 

Przedmiot: Wybrane zagadnienia chemii organicznej  

Koordynator: dr hab. n. farm. Beata Morak-Młodawska, prof. SUM 

Liczba godzin: 12 godz. (seminaria - 3 godz.,  ćwiczenia laboratoryjne - 9 godz.) 

1. Podstawy Chemii Organicznej dla Studenta UL 

Seminarium: 1 godz. 

Osoba prowadząca: dr hab. n. farm. Andrzej Zięba, prof. SUM   

Temat seminarium: Wprowadzenie w teorię molekularną cząsteczek organicznych. 

Ćwiczenia: 3 godz., sala nr 107, Sosnowiec, ul. Jagiellońska 4 

Osoba prowadząca: dr hab. n. farm. Andrzej Zięba, prof. SUM   

Temat ćwiczenia: Destylacja, krystalizacja, ekstrakcja prosta i ekstrakcji ciągła związków 

organicznych jako podstawowe techniki oczyszczania substancji ciekłych i stałych. 

2. Synteza substancji leczniczych   

Seminarium: 1 godz.  

Osoba prowadząca: dr hab. n. farm. Małgorzata Jeleń, prof. SUM   

Temat seminarium: Nauka mechanizmów reakcji organicznych. 

Ćwiczenia: 3 godz., sala nr 107,  Sosnowiec, ul. Jagiellońska 4 

Osoba prowadząca: dr hab. n. farm. Małgorzata Jeleń, prof. SUM   

Temat ćwiczenia: Synteza kwasu acetylosalicylowego (Aspiryny) i 4-acetyloaminofenolu 

(Paracetamolu). 

3. Projektowanie związków o określonej aktywności biologicznej, rozróżnianie grup 

farmakoforowych  

Seminarium: 1 godz.  

Osoba prowadząca: dr hab. n. farm. Beata Morak-Młodawska, prof. SUM   

Temat seminarium: Molekuła organiczna -od pomysłu do wdrożenia. 



Ćwiczenia: 3 godz., sala nr 107,  Sosnowiec, ul. Jagiellońska 4 

Osoba prowadząca: dr hab. n. farm. Beata Morak-Młodawska, prof. SUM   

Temat ćwiczenia: Identyfikacja grup funkcyjnych w związkach organicznych i wybranych 

substancjach biologicznie aktywnych. 

 

VI. ZAKŁAD BIOTECHNOLOGII I INŻYNIERII GENETYCZNEJ 

 

Przedmiot: Genetyka z elementami inżynierii genetycznej i biotechnologii  

Koordynator: dr hab. n. med. Prof. SUM Ilona Bednarek 

Liczba godzin: 12 godz. (seminaria - 3 godz.,  ćwiczenia laboratoryjne - 9 godz.) 

1. Procedury i narzędzia inżynierii genetycznej  

Seminarium: 1 godz. 

Osoba prowadząca: mgr Jakub Rech  

Temat seminarium: Podstawowe techniki i enzymy stosowane w inżynierii genetycznej. 

Zastosowanie oceny materiału genetycznego w medycynie. 

Ćwiczenia: 3 godz., sala nr 2.33, II piętro, kampus B, Sosnowiec, ul. Jedności 8 

Osoba prowadząca: mgr Jakub Rech 

Temat ćwiczenia: Analiza restrykcyjna DNA, weryfikacja izolacji materiału genetycznego z 

komórek. 

2. Regulacja działania genów  

Seminarium: 1 godz.  

Osoba prowadząca: mgr Weronika Gmyrek 

Temat seminarium: Mechanizmy regulacji ekspresji genów w organizmach prokariotycznych i 

eukariotycznych. Teoria operonu.  

Ćwiczenia: 3 godz., sala nr 2.33, II piętro, kampus B, Sosnowiec, ul. Jedności 8 

Osoba prowadząca: mgr Weronika Gmyrek 

Temat ćwiczenia: Ocena procesu alfa-komplementacji produktów ekspresji operonu 

laktozowego. 

3. Klonowanie genów, klonowanie submolekularne, transgeneza  

Seminarium: 1 godz.  

Osoba prowadząca: mgr Agnieszka Getinger-Panek 

Temat seminarium: Procedury i cele klonowania. Transgeny i geny markerowe – zastosowanie 

w medycynie.  

Ćwiczenia: 3 godz., sala nr 2.33, II piętro, kampus B, Sosnowiec, ul. Jedności 8 

Osoba prowadząca: mgr Agnieszka Getinger-Panek  

Temat ćwiczenia: Elektrotransfer genów, mutagenizacja i organogeneza roślin.  

 

VII. ZAKŁAD CHEMII ANALITYCZNEJ 

 

Przedmiot: Zarys Chemii Analitycznej  

Koordynator: prof. dr hab. n. chem. Alina Pyka-Pająk 



Liczba godzin: 12 godz. (seminaria - 3 godz.,  ćwiczenia laboratoryjne - 9 godz.) 

1. Roztwory – sposoby wyrażania stężeń  

Seminarium: 1 godz.  

Osoba prowadząca: dr Ewa Kurzeja, dr Grażyna Janikowska 

Temat seminarium: Obliczenia związane z przygotowywaniem, rozcieńczaniem i mieszaniem 

roztworów z zastosowaniem pojęć: stężenie procentowe i stężenie molowe. 

Przeliczanie stężeń roztworów.   

Ćwiczenia: 3 godz., sala nr 1.46, parter, Sosnowiec, ul. Jagiellońska 4 

Osoby prowadzące: dr Ewa Kurzeja, dr Grażyna Janikowska 

Temat ćwiczenia: Sporządzanie roztworów o określonym stężeniu procentowym i stężeniu 

molowym. Mianowanie roztworów o nieznanych stężeniach np. HCl i NaOH 

różnymi metodami.  

2. Reakcje w wodnych roztworach elektrolitów – wyznaczanie pH roztworów 

Seminarium: 1 godz.  

Osoba prowadząca: dr Ewa Kurzeja, dr Grażyna Janikowska 

Temat seminarium: Omówienie pojęcia pH roztworu i iloczynu jonowego wody. Reakcje 

zobojętniania i hydrolizy. Obliczanie pH roztworów.  

Ćwiczenia: 3 godz., sala nr 1.46, parter, Sosnowiec, ul. Jagiellońska 4 

Osoby prowadzące: dr Ewa Kurzeja, dr Grażyna Janikowska 

Temat ćwiczenia: Badanie odczynu wodnych roztworów różnych substancji za pomocą 

elektrody wskaźnikowej i wskaźników alkacymetrycznych. Przeprowadzanie 

reakcji zobojętniania metodą miareczkowania alkacymetrycznego. 

3. Osady i ich wytrącanie – praktyczne zastosowania  

Seminarium: 1 godz.  

Osoba prowadząca: dr Ewa Kurzeja, dr Grażyna Janikowska 

Temat seminarium: Iloczyn rozpuszczalności i rozpuszczalność, rodzaje osadów, czynniki 

wpływające na rozpuszczanie osadów. 

Ćwiczenia: 3 godz., sala nr 1.46, parter, Sosnowiec, ul. Jagiellońska 4 

Osoby prowadzące: dr Ewa Kurzeja, dr Grażyna Janikowska 

Temat ćwiczenia: Reakcje strącania osadów krystalicznych i koloidalnych. Wytrącanie, 

sączenie, przemywanie i suszenie osadów do analizy wagowej. Zastosowanie 

reakcji strącania np. oznaczanie chlorków w wodzie. Oznaczanie zawartości 

wody w osadach. 

 

VIII. ZAKŁAD CHEMII OGÓLNEJ I NIEORGANICZNEJ 

 

Przedmiot: Chemia ogólna i nieorganiczna  

Koordynator: dr n. farm. Wioleta Zielińska-Danch 

Liczba godzin: 12 godz. (seminaria - 3 godz.,  ćwiczenia laboratoryjne - 9 godz.) 

1. Identyfikacja kationów i anionów  

Seminarium: 1 godz. 



Osoba prowadząca: dr Izabela Szołtysek-Bołdys  

Temat seminarium:  Identyfikacja kationów i anionów na podstawie ich reakcji 

charakterystycznych. 

Ćwiczenia: 3 godz., sala nr 1.56, parter, Sosnowiec, ul. Jagiellońska 4 

Osoba prowadząca: dr Izabela Szołtysek-Bołdys 

Temat ćwiczenia: zapoznanie z zasadami BHP obowiązującymi na pracowni, podstawy 

analizy jakościowej - reakcje charakterystyczne dla jonów manganu, chromu, żelaza, miedzi, 

srebro, cynku, kobaltu i niklu 

2. Reakcje utleniania i redukcji.  

Seminarium: 1 godz.  

Osoba prowadząca: dr Wioleta Zielińska-Danch 

Temat seminarium: Reakcje utleniania i redukcji. Wpływ środowiska na otrzymywane 

produkty reakcji redoks 

Ćwiczenia: 3 godz., sala nr 1.56, parter, Sosnowiec, ul. Jagiellońska 4 

Osoby prowadzące: dr Wioleta Zielińska-Danch 

Temat ćwiczenia: Przeprowadzenie reakcji redukcji anionów manganianowego(VII), 

chromianowego i dichromianowego w środowisku kwaśnym, obojętnym i 

zasadowym. Utlenianie kationów chromu i manganu do odpowiednich 

anionów. 

3. Otrzymywanie i właściwości związków kompleksowych  

Seminarium: 1 godz.  

Osoba prowadząca: dr hab. Ewa Adamek 

Temat seminarium: Otrzymywanie i właściwości związków kompleksowych. Badanie własności 

amfoterycznych niektórych substancji 

Ćwiczenia: 3 godz., sala nr 1.56, parter, Sosnowiec, ul. Jagiellońska 4 

Osoby prowadzące: dr hab. Ewa Adamek 

Temat ćwiczenia: Otrzymywanie kompleksów żelaza, kobaltu rozpuszczalnych w wodzie. 

Wytrącanie nierozpuszczalnych w wodzie związków kompleksowych srebra, niklu i kobaltu oraz 

ich rozpuszczanie w roztworach kwasów i zasad. Otrzymywanie i właściwości związków 

amfoterycznych. 

 


