Príloha č. 1 k vyhláške MŠVVaŠ SR č. 155/2013 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠVVaŠ SR č. 614/2002 Z. z.
o kreditovom systéme štúdia
Zoznam informačných listov pre doktorandský študijný program biotechnológie

Študijná a pedagogicko-vzdelávacia činnosť
	študijná a pedagogická činnosť 

Povinné predmety:


	dizertačná skúška

obhajoba dizertačnej práce
	odborný anglický jazyk pre doktorandov
pokroky v biotechnológiách

Povinne voliteľné predmety:

	biologická bezpečnosť a marketing biotechnológií a ich produktov

biotechnologické transformácie biomasy, biopalivá a biorafinérie
biotechnológie na báze GMO
farmaceutické biotechnológie pre doktorandov
medicínske biotechnológie pre doktorandov
moderné metódy štúdia štruktúry, vlastnosti a aktivity zlúčenín a biomolekúl
moderné postupy a zariadenia pre sterilné prostredie a médiá
nové trendy, postupy a metódy v štúdiu živých organizmov
pokroky v bioanalytickej chémii
priemyselné biotechnológie pre doktorandov
rastlinné biotechnológie pre doktorandov

Vedecká činnosť

	vedecká činnosť




Informačný list predmetu
Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta prírodných vied
Kód predmetu: 
Názov predmetu: študijná a pedagogická činnosť 
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Počet kreditov: 
Odporúčaný semester/trimester štúdia: DF 1. – 8. semester 
                                                                    EF 1. – 10. semester 
Stupeň štúdia: 3. stupeň
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Výsledky vzdelávania: 
Stručná osnova predmetu:
V rámci študijnej a pedagogickej časti študent absolvuje vybrané činnosti, za ktoré získa kredity:
absolvovanie povinného predmetu
absolvovanie povinne voliteľného predmetu
vlastná pedagogická činnosť doktoranda
vedenie záverečnej práce bakalárskeho štúdia
vypracovanie posudku na záverečnú prácu
vedenie práce prezentovanej na študentskej vedeckej konferencii
samostatné štúdium odbornej literatúry podľa odporúčania školiteľa
autorstvo alebo spoluautorstvo pri tvorbe učebných materiálov
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 1.slovenský jazyk
2.anglický jazyk
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
prospel
neprospel

p
n


Vyučujúci: vedúci dizertačnej práce
Dátum poslednej zmeny: 8.1.2018
Schválil: prof. RNDr. Ján Kraic, PhD.



Povinné predmety
Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta prírodných vied
Kód predmetu: 
Názov predmetu: dizertačná skúška
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
povinný predmet štátnej skúšky
Počet kreditov: 30
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 
Stupeň štúdia: 3. stupeň
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie určí komisia pre štátne skúšky na základe rozpravy k projektu dizertačnej práce a odbornej skúšky z analytickej chémie. Priebeh oboch častí dizertačnej skúšky hodnotí komisia komplexne vyjadrením prospel alebo neprospel.
Výsledky vzdelávania: 
Stručná osnova predmetu:
Dizertačná skúška pozostáva z časti, ktorú tvorí rozprava o písomnej práci dizertačnej skúške a z časti, v ktorej má doktorand preukázať teoretické vedomosti v určených predmetoch dizertačnej skúšky. 
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 1. slovenský jazyk
2. anglický jazyk
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov:  
prospel
neprospel


0


Vyučujúci: prof. RNDr. Ján Kraic, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 8.1.2018
Schválil: prof. RNDr. Ján Kraic, PhD.



Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta prírodných vied
Kód predmetu: 
Názov predmetu: 	obhajoba dizertačnej práce
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
povinný predmet štátnej skúšky
Počet kreditov: 30
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 
Stupeň štúdia: 3. stupeň
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie obhajoby dizertačnej práce určí komisia pre štátne skúšky na základe hodnotenia vedúceho dizertačnej práce, oponentov a samotného priebehu obhajoby. Obhajoba dizertačnej práce sa hodnotí vyjadrením prospel alebo neprospel.
Výsledky vzdelávania: 
Stručná osnova predmetu:
Oponent sa vyjadruje k:
aktuálnosti témy dizertačnej práce
metódam spracovania dizertačnej práce
výsledkom s dodatkom o prínose k rozvoju danej vednej disciplíny
splneniu vytýčených cieľov uvedených v dizertačnej práci
oponent ďalej v posudku uvedie svoje pripomienky, otázky a poznámky k DP a vyjadrí sa k formálnej stránke spracovania DP

Komisia pre štátne skúšky v rámci obhajoby hodnotí obsahovú a formálnu úroveň dizertačnej práce, originalitu diela (na základe protokolu originality), odpoveď študenta na otázky a pripomienky uvedené v posudkoch vedúceho a oponentov alebo členov komisie pre štátne skúšky. Obhajoba dizertačnej práce sa riadi smernicou rektora č. xx o príprave a priebehu obhajoby dizertačnej práce.
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 1. slovenský jazyk
2. anglický jazyk
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
prospel
neprospel





Vyučujúci: prof. RNDr. Ján Kraic, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 8.1.2018
Schválil: prof. RNDr. Ján Kraic, PhD.




Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta prírodných vied 
Kód predmetu: 
Názov predmetu: odborný anglický jazyk pre doktorandov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: povinný predmet
2 hodiny prednášok / 2 hodiny seminárov týždenne 
Vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje prezenčnou metódou.
Počet kreditov: 8
Odporúčaný semester/trimester štúdia: DF 1.-2. semester  EF  1.-4. semester  
Stupeň štúdia: 3. stupeň
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Študent je hodnotený na základe portfólia ktoré tvorí z výstupov počas semestra, a obhajuje na záverečnom kolokviu. Vedecké a akademické výstupy (dvojjazyčný glosár k 50 stranám autentického anglického vedeckého textu, písomný preklad vybranej časti textu, vedecký článok v štruktúre medzinárodného štandardu IMRAD, vedecký poster, akademický životopis vo formáte Europass CV, motivačný list) tvoria súčasť záverečného hodnotenia v rozsahu - 60%, Ústna prezentácia vedeckej témy s podporou PowerPointu - 40 %.
Výsledky vzdelávania: 
Študent vie definovať a rozlišovať žánre vedeckej komunikácie (vedecký článok, poster, prezentáciu, vedecko-výskumnú správu, atď.), osvojí si gramatické, syntaktické, frazeologické zvláštnosti žánrov, rozšíri si lexiku vedecko-výskumného prostredia a naučí sa efektívne používať špecializované prekladové a výkladové slovníky. Dokáže pracovať s autentickým odborným textom. Obohatí si všeobecnú a odbornú slovnú zásobu o synonymá, homonymá, antonymá, neologizmy, internacionalizmy, viacslovné pomenovania, kompozitá a pod., ktoré  využíva pri tvorbe vlastných prejavov. Poznáva morfematickú štruktúru slova a zásady slovotvorby v anglickom jazyku. Vie ich aplikovať pri preklade z angličtiny a do angličtiny. Vie interpretovať grafy, diagramy, schémy, tabuľky, piktogramy a technické symboly a aplikovať ich vo vedeckých textoch. Osvojí si medzinárodné štandardy pre písanie vedeckého článku, ovláda štylistické a morfologicko-syntaktické zásady písania  vedeckých textov . Rozšíri si verbálne a neverbálne komunikačné kompetencie v oblasti ústnych prezentácií. Získa zručnosti pri tvorbe efektívnych PowerPointových snímkov na podporu prezentácie výskumných výsledkov. Vie jazykovo a graficky korektne vypracovať vedecký poster, ovláda niekoľko softvérových aplikácií na jeho tvorbu. Prakticky zvláda vypracovanie akademického životopisu a motivačného listu. 
Stručná osnova predmetu: 
Prednášky:
Úvod do predmetu. Inštruktáž o prístupe k databázam a študijnej literatúre. Charakteristika vedného odboru a študijnej disciplíny, glosár akademických termínov.
Práca s odborným anglickým textom, čítanie s porozumením, horizontálne a vertikálne členenie textu (skimming, scanning, reading for information), robenie poznámok z počutého obsahu.
Práca s odborným anglickým textom, stratégie prekladu. Charakteristika prekladových a výkladových tlačených, elektronických a online slovníkov. Zásady práce a efektívne používanie slovníkov.
Akademické písanie. Vedecký článok, štruktúra vedeckého článku podľa medzinárodných štandardov (IMRAD). 
Akademické písanie. Štylistické, a morfologicko-syntaktické charakteristiky písania vedeckého článku (nadpis, kľúčové slová, abstrakt, úvod, materiál a metódy, diskusia, záver). Citačné normy. Angličtina - jazyk vedy a techniky.
Vedecký poster a posterová prezentácia. Zásady tvorby, najčastejšie štýly a štruktúra vedeckého posteru.
Prezentácia - zásady efektívnej vedeckej prezentácie. Štruktúra a jazyk prezentácie. Komunikačné modely, verbálny a neverbálna komunikácia, interakcia s publikom.
Prezentácia - zásady tvorby efektívnych PowerPointových snímkov. Technické, grafické, jazykové a obsahové zásady tvorby PPT snímkov.
Grafické vyjadrenie údajov z výskumu - grafy, diagramy, schémy, tabuľky. Čítanie informácie z grafov a tabuliek. Ich začlenenie do textu vedeckého článku a do posteru. 
Akademický životopis a motivačný list. Charakteristika žánrov a ich špecifiká v akademickom prostredí.
Písomná a ústna komunikácia v akademickom prostredí. Komunikácia prostredníctvom elektronických médií (e-mail, internet). Jazykové špecifiká písania e-mailovej správy. E-mailová etiketa. Komunikácia v multikultúrnom akademickom prostredí, medzikultúrne rozdiely. Konferenčné prostredie a konferenčná etiketa.
Záverečné kolokvium a výstupy z predmetu.

Cvičenia:
Panelová diskusia a zadanie parametrov k písomným a ústnym výstupom (Výber odborného anglického textu, spracovanie glosára, preklad odborného textu, vedecký článok a poster, CV a motivačný list, odborná prezentácia s podporou PPT). Špecifiká anglickej akademickej terminológie, rozdiely medzi slovenčinou a angličtinou, akademické hodnosti v angličtine.
Praktická aplikácia zručností čítania s porozumením a zaznamenávania hovorenej/počúvanej informácie. 
Praktické ukážky pri preklade vybraného odborného textu. Najčastejšie chyby pri prekladoch z angličtiny a do angličtiny. Preklad krátkeho textu a analýza prekladu - skupinová práca.
Práca s autentickými materiálmi z akademického a vedeckého prostredia (vedecké zborníky, vedecké časopisy), štúdium a porovnávanie dodržiavania medzinárodných štandardov. Praktické cvičenia na danú tému.
Praktické ukážky a cvičenia: Písanie nadpisu, výber kľúčových slov, rozdiel medzi abstraktom, úvodom a zhrnutím. Písanie aktívnych a pasívnych vetných konštrukcií. Analýza jazykových chýb vo vetách v jednotlivých častiach vedeckého článku.
Ukážky a práca so softvérovými aplikáciami pri tvorbe vedeckého posteru, grafický návrh dizajnu, práca so šablónami. Štylistické a jazykové odlišnosti textu posteru od vedeckého článku.
Panelová diskusia o prezentáciách, praktické jazykové cvičenia na rozvoj jazyka prezentácie (signposting language).
Praktická aplikácia teoretických východísk pri tvorbe efektívnych PPT snímkov pri prezentácii výskumnej správy.
Verbálna interpretácia grafov – vyjadrovanie vývoja, trendov, zmien a proporčnosti. Praktická aplikácia odbornej lexiky.
Nácvik online písania akademického životopisu vo formáte Europass CV.
Praktické skúsenosti z používania elektronických komunikačných médií v akademickej komunikácii. Ukážky správnej a nesprávnej komunikačnej etikety. Diskusia o multikulturalizme a medzikultúrnych rozdieloch v akademickom a konferenčnom prostredí. 
Záverečné kolokvium, obhajoba a hodnotenie výstupov študentov.
Odporúčaná literatúra:
Miština, J.: English for PhD students and postdoctoral researchers in natural sciences. Trnava : UCM 2014. - ISBN 978-80-8105-551-5
Miština, J., Smetanová, E.: English for Science and Technology. Trnava : UCM 2014. - ISBN 978-80-8105-550-8.
Miština, J., Smetanová, E.: Effective presentation techniques and skills. Trnava : UCM 2014. - ISBN 978-80-8105-547-8.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: anglický jazyk
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
PRO
NEPRO





Vyučujúci: 
Doc. Mgr. Juraj Miština, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 8.1.2018
Schválil: prof. RNDr. Ján Kraic, PhD.


Informačný list predmetu
Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta prírodných vied
Kód predmetu: 
Názov predmetu: 	pokroky v biotechnológiách
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: povinný predmet
2 hodiny prednášok / 2 hodiny seminárov týždenne. 
Vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje prezenčnou metódou.
Počet kreditov: 12
Odporúčaný semester/trimester štúdia: DF 1.-2. semester  EF  1.-4. semester  
Stupeň štúdia: 3. stupeň
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu: V priebehu semestra budú dve písomné previerky(vypracovanie seminárnych prác) po 20 bodoch, na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 36 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 33 bodov, na hodnotenie C najmenej 30 bodov, na hodnotenie D najmenej 27 bodov a na hodnotenie E najmenej 25 bodov. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý z niektorej písomnej previerky získa menej ako 10 bodov
Výsledky vzdelávania: 
Informovať a osvojiť si v prvom rade komplexný pohľad na problematiku a možnosti biotechnológií na základe poznania aktuálneho potenciálu a najnovších poznatkov v jednotlivých oblastiach a disciplínach na ktorých sú biotechnológie postavené. Naučiť študentov systémovému a komplexnému chápaniu a riešeniu jednotlivých problémov s ohľadom na najnovšie poznatky súvisiacich odborov.  Študent po absolvovaní má potrebné základné informácie o pokrokoch v oblasti molekulárnej biológie, medicínskej, farmaceutickej, priemyselnej, rastlinnej a iných oblastí biotechnológie, moderných prípravných, separačných a purifikačných procesov, biochémie prírodných látok a moderných metód modelovania ich vlastností. Dokáže komplexne chápať a pristupovať k riešeniu problematiky  a efektívne, systémovo využiť nové poznatky ktoré získa v následných špecializovaných predmetoch štúdia
Stručná osnova predmetu: 
	Prínos moderných metód molekulárnej biológie pre rozvoj biotechnológií
Vybrané súčasné trendy v  biochémii a metódach štúdia štruktúry a vlastností prírodných látok a ich potenciál pre biotechnológie
Vybrané  súčasné trendy v enzymológii a ich potenciál pre rozvoj biotechnológií

Pokroky v genetickej manipulácii rastlín a ich potenciál cielené zvyšovanie obsahu žiaducich metabolitov
Aplikovateľnosť bioanalytickej chémii v kontrole biotechnologických procesov
Vybrané nové postupy procesy a zariadenia pre biotechnológie
Súčasný stav biotechnologického výskumu vo svete
Odporúčaná literatúra: 
KEEN, M. -- PONGRACZ, J. Medical Biotechnology. Edinburgh UK: Churrchill Livingstone Elsevier, 2009. 193 s. ISBN 978-0-08-045135-0. 
GROVES , M. Pharmaceutical Biotechnology. Boca Raton, Florida: CRC Press, Taylor &Francis Group, 2006. 411 s. ISBN 978-0-8493-1873-3. 
 B. Kralova a kol.: Bioanalytické metódy, VSCHT, Praha, 2001.
Future prospects for industrial biotechnology / Organisation for Economic Co-operation and Development. [1st ed.]. - Paris : OECD, 2011. 137 s. - ISBN 978-92-64-11956-7
 Biotechnology progress. Dostupný na: http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1021/%28ISSN%291520-6033 ISSN: 8756-7938
Journal of biotechnology. Dostupný na: http://www.sciencedirect.com/science/journal/01681656 ISSN: 0168-1656
Bernard R. Glick, Jack J. Pasternak, Cheryl L. Patten. Molecular Biotechnology: Principles and Applications of Recombinant DNA. ASM Press; 4 edition (December 1, 2009), 1000 pages. ISBN-10: 1555814980, ISBN-13: 978-1555814984
J. Kukačka a kol.: Bioanalytická chémie, Karolinum, Praha, 2010
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
1. slovenský jazyk
2. anglický jazyk
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 
PRO
NEPRO





Vyučujúci: prof. Ing. Stanislav Miertuš, DrSc., prof. RNDr. Ján Kraic, PhD., doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc., doc. Ing. Andrej Godány, CSc., doc. RNDr. Ján Rafay, CSc.
Dátum poslednej zmeny: 8.1.2018
Schválil: prof. RNDr. Ján Kraic, PhD.



Povinne voliteľné predmety
Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta prírodných vied
Kód predmetu: 
Názov predmetu: biologická bezpečnosť a marketing biotechnológií a ich produktov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
2 hodiny prednášok / 2 hodiny seminárov týždenne. 
Vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje prezenčnou metódou a konzultáciami.
Počet kreditov: 10
Odporúčaný semester/trimester štúdia: DF 1.-4. semester  EF  1.-6. semester  
Stupeň štúdia: 3. stupeň
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu: V priebehu semestra bude jedna písomná previerka a jedna semestrálna práca  po 30 bodoch, na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 50 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 45 bodov, na hodnotenie C najmenej 35 bodov, na hodnotenie D najmenej 30 bodov a na hodnotenie E najmenej 25 bodov. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý z niektorej časti získa menej ako 10 bodov
Výsledky vzdelávania: 
Naučiť študenta objektívne a vedecky analyzovať výhody a riziká biotechnologických postupov a výrob. Dokázať tieto aspekty zrozumiteľne komunikovať spotrebiteľovi a laickej verejnosti. Dokázať zrozumiteľne prezentovať súčasnú úroveň poznatkov a možných efektov v oblasti medicíny, potravinárstva a výživy, priemyselnej produkcie a ochrany životného prostredia s poukázaním na možné riziká a možnosti ich minimalizácie. Študent je po absolvovaní schopný samostatne analyzovať a komunikovať prednosti a riziká súvisiace s konkrétnou oblasťou biotechnológií. 
Stručná osnova predmetu: 
	Teória systému analýzy a riadenia rizík. 
Špecifické aspekty riadenia rizík v oblasti biotechnológií

Zásady a formy komunikácie a popularizácie objektívnych vedeckých poznatkov, výhod a rizík biotechnológií pre širokú verejnosť
Analýza, riadenie a komunikácia rizík a očakávaných prínosov v oblasti medicínskych biotechnológií
Analýza, riadenie a komunikácia rizík a očakávaných prínosov v oblasti poľnohospodárskych a potravinárskych biotechnológií a výživy
Analýza, riadenie a komunikácia rizík a očakávaných prínosov v oblasti priemyselných biotechnológií
Analýza, riadenie a komunikácia rizík a očakávaných prínosov v oblasti environmentálnych biotechnológií
Princípy marketingu tovarov a technológií
Špecifické požiadavky na marketing biotechnologicky produkovaných tovarov a biotechnologických postupov
Spracovanie modelových orálnych a printových prezentácií a dokumentov
Odporúčaná literatúra: 
Národný rámec regulácie používania geneticky modifikovaných organizmov a výrobkov z nich / Autori: Igor Ferenčík et al. [1. vyd.]. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2009. 60 s. - ISBN 978-80-224-1089-2
Biotechnologie a společnost / Jaroslav Drobník. 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2008. 213 s. (Učební texty Univerzity Karlovy v Praze). - ISBN 978-80-246-1484-7
Biologická bezpečnosť / Autori: Dezider Tóth et al. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2007. 463 s. - ISBN 978-80-8069-846-1
Emerging consequences of biotechnology: biodiversity loss and IPR issues / Krishna Dronamraju. [1st ed.]. - New Jersey : World Scientific, 2008. XXIV, 460 s. - ISBN 978-981-277-500-9
General report on the activities of the European Group on Ethics in Science and New Technologies to the European Commission : 2000 - 2005 / Authors: Göran Hermerén . [et al.]. [1st ed.]. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2005. VIII, 95 s. - ISBN 92-894-9950-8
Intellectual property and biotechnology / edited by: Arti K. Rai. Cheltenham, UK : Edward Elgar, 2011. xxi, 561 s. (Critical concepts in intellectual property law 3). - ISBN 978-1-84844-261-0
The bioeconomy to 2030 : designing a policy agenda / Authors: Anthony Arundel, David Sawaya . [et al.]. [1st ed.]. - Paris : OECD, 2009. 322 s. - ISBN 978-92-64-03853-0
Marketing magazine. Praha : Adore,. - ISSN 1211-7315. Od r.2010 vychádza ako príloha čas Strategie.. Vo fonde od roku:1999
Marketing inspirations. vedecko-odborný časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu. scientific journal is aimed at the area of marketing and marketing management / Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave,. - ISSN 1336-796X. Vo fonde od roku:2006 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
1. slovenský jazyk
2. anglický jazyk
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 
PRO
NEPRO





Vyučujúci: prof. Ing. Stanislav Miertuš, DrSc.
Dátum poslednej zmeny: 8.1.2018
Schválil: prof. RNDr. Ján Kraic, PhD.



Informačný list predmetu
Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta prírodných vied
Kód predmetu: 
Názov predmetu: 	biotechnologické transformácie biomasy, biopalivá a biorafinérie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  povinne voliteľný predmet
2 hodiny prednášok / 2 hodiny seminárov týždenne. 
Vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje prezenčnou metódou.
Počet kreditov: 10
Odporúčaný semester/trimester štúdia: DF 1.-4. semester  EF  1.-6. semester  
Stupeň štúdia: 3. stupeň
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu: V priebehu semestra budú dve písomné previerky(vypracovanie seminárnych prác) po 20 bodoch, na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 36 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 33 bodov, na hodnotenie C najmenej 30 bodov, na hodnotenie D najmenej 27 bodov a na hodnotenie E najmenej 25 bodov. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý z niektorej písomnej previerky získa menej ako 10 bodov.
Výsledky vzdelávania: 
Zvládnuť základy  biochemických procesov transformácie obnoviteľných zdrojov (biomasy, odpadov z poľnohospodárskej, resp. potravinárskej produkcie, municipálnych odpadov). Študent po absolvovaní získa prehľad o metódach komplexného využitia obnoviteľných zdrojov, so zameraním na biorafinérie, biotechnologické procesy produkciu energie, biopalív a širokej škály produktov s vysokou pridanou hodnotou (chemikálií, polymérov a pod.). Dôraz sa kladie na prehľad nových procesov využívajúcich katalytické a biologické systémy a prehľad širokej skaly takto vyrobených produktov
Stručná osnova predmetu: 
	Obnoviteľné zdroje (biomasa, odpady z poľnohospodárskej, resp. potravinárskej  produkcie, municipálnych odpadov a pod.) vs. ropa ako surovina pre priemyselnú výrobu, perspektívy, rizika, princípy udržatelnosti
Produkcia energie, biopalivové články

 Biopalivá a bioprodukty.  Princípy biorafinérie
Generácie biopalív (1., 2., 3., 4.)
Udržateľnosť produkčných procesov, jej hodnotenie,  princípy LCA metódy
Princípy chemických transformácií, termochemické procesy transformácie  biomasy, hydrolýza, skvapalňovanie, gasifikácia, produkcia syn-gas, spracovanie jednotlivých komponentov biomasy, katalytické procesy výroby biopalív a východiskových medziproduktov priemyselnej organickej syntézy
Biochemické procesy (enzýmové transformácie, hydrolýza, fermentácie, využitie mikrobiálnych systémov), biotransformácia lignocelulozových materiálov 
Bioprocesy výroby biopaliv (bioetanol, biometan, DME, bionafta, vodik, ..) a chemikálii
Biotransformácia alkoholov, kyselín, sacharidov, aminokyselín, esterov a ďalších nízkomolekulových látok, biotransformácie polymérov 
Katalytické transformácie medziproduktov štiepenia biomasy a vedľajších produktov výroby biopalív, výroba produktov s vysokou pridanou hodnotou
Biosyntéza povrchovo aktívnych látok, produkcia feromonov, herbicídov, insekticídov 
Produkcia biodegradovateľných plastov z biomasy ako východzej suroviny
Príklady priemyselných aplikácii
Odporúčaná literatúra: 
Michalík a kol.: Biochémia a biochemická technológia, 2010.
P. Fornasiero and M. Graziani: Renewable Energy and Renewable Resources, Taylor Francis Ed. 2011
Haibo Xie: The Role of Green Chemistry in Biomass Processing and Conversion,SAGE, 2013
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
1. slovenský jazyk
2. anglický jazyk
Poznámky: nový predmet
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 
PRO
NEPRO





Vyučujúci: doc. RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 8.1.2018
Schválil: prof. RNDr. Ján Kraic, PhD.



Informačný list predmetu
Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta prírodných vied
Kód predmetu:
Názov predmetu: biotechnológie na báze GMO
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: povinne voliteľný predmet
2 hodiny prednášok / 2 hodiny cvičení týždenne, 
Vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje prezenčnou metódou.
Počet kreditov: 10
Odporúčaný semester/trimester štúdia: DF 1.-4. semester  EF  1.-6. semester  
Stupeň štúdia: 3.stupeň
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
V priebehu semestra budú dve písomné previerky po 20 bodoch, 
Kredity sa neudelia študentovi, ktorý z niektorej písomnej previerky získa menej ako 12 bodov a nepreukáže vedomosti pri ústnej skúške 
Výsledky vzdelávania: Nadviaže sa na vedomosti z biológie, molekulárnej biológie, mikrobiológie, genetiky, genomiky, proteomiky, získajú sa nové vedomosti a poznatky v aplikovaní súčasných molekulárno biologických techník pre dizajnovanie  DNA a bielkovín s požadovanými vlastnosťami. 
Stručná osnova predmetu: Bakteriálne, rastlinné a živočíšné klonovacie a vektorové systémy, dizajnovanie  hostiteĺských sytémov pre biotechnologické aplikácie, bunkové a genetické transformácie, stabilizácie a expresie klonovaných a transformovaných génov, produkcia rekombinantných bielkovín heterologickou expresiou, aplikácie nanobiotechnológií, DNA fingerprinting, DNAMicroarray, PCR technológií, proteomiky, genomiky, bioinformatika, molekulárna mikrobiológia a diagnostika, génová terapia, antisense technológie a Phage display s  následnou aplikáciou pre biotechnologické použitie
Odporúčaná literatúra: 
http://www.whfreeman.com/
Voet D., Voet J.G.,  Pratt Ch.V.: 2005: Fundamentals of Biochemistry Danvers (Ma)  ISBN 0-471-21495-7 www.wiley.com/college/voet
http://openwetware.org/wiki/E._coli_genotypes#Nomenclature_.26_Abbreviationshttp://www.neb.com/rebase/rebase.enz.html
The Condesed Protocols from Molecular Cloning: A laboratory Manual Sambrook J and RusselD. W
Cold Spring harbor Labortatory Press, 2006
Bioinformatics and Functional Genomics, Jonathan Pevsner,
http://www.amazon.com/Bioinformatics-Functional-Genomics-Jonathan-Pevsner/dp/0470085851/ref=pd_sim_b_3#reader_0470085851Michael Wink: An Introduction to Molecular Biotechnology: Fundamentals, Methods and Applications. Wiley-Blackwell; 2 edition (June 20, 2011), 636 pages, ISBN-10: 3527326375 ISBN-13: 978-3527326372.
Bernard R. Glick, Jack J. Pasternak, Cheryl L. Patten Molecular Biotechnology: Principles and Applications of Recombinant DNA. ASM Press; 4 edition (December 1, 2009), 1000 pages. ISBN-10: 1555814980, ISBN-13: 978-1555814984
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
1. slovenský jazyk
2. anglický jazyk
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 
PRO
NEPRO





Vyučujúci: doc. Ing. Andrej Godány, CSc., doc. Ing. Štefan Janeček, DrSc.
Dátum poslednej zmeny: 8.1.2018
Schválil: prof. RNDr. Ján Kraic, PhD.


Informačný list predmetu
Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta prírodných vied
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci vysokej školy
Názov predmetu: farmaceutické biotechnológie pre doktorandov.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: povinne voliteľný predmet
prednáška 2/2 týždenne
Metóda vzdelávacej činnosti: prezenčná
Počet kreditov: 10
Odporúčaný semester/trimester štúdia: DF 1.-4. semester  EF  1.-6. semester  
Stupeň štúdia: 3. stupeň
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Vypracovanie a prezentovanie práce na zadanú tému, zodpovedanie na otázky preverujúcich vedomosti týkajúcich sa danej práce.
Hodnotenie záverečného zadania.
Účasť na vyučovaní.
Výsledky vzdelávania: Predmet Farmaceutické biotechnológie pre doktorandov je špecializovaný predmet, ktorého cieľom je poskytnúť študentom nadhľad vo sfére teoretických vedomostí v oblasti špecializovaných a aplikovaných farmaceutických biotechnológii. Oboznámiť študentov s vývojom a použitím biotechnologických procesov na inováciu a zvýšenie účinnosti produkcie biofarmaceutík.
Stručná osnova predmetu: 
Opakovanie biochémie.
Úvod do farmaceutických biotechnológii, história, základy farmaceutických biotechnológii.
Vývoj, selekcia producentov, izolácia a analýza farmaceuticky významných látok.
Použitie špeciálnych buniek a baktérií na komerčnú výrobu mikrobiálnych a ne-mikrobiálnych produktov.
Nové mikrobiálne kmene a vyššie organizmy konštruované pomocou moderných metód syntetickej biológie, genomiky, proteomiky a metabolického inžinierstva.
Biosyntéza farmaceuticky významných látok.
Antibiotiká.
Inhibítory enzýmov.
Produkcia rekombinantných peptidov a proteínov pre diagnostické a terapeutické účely a pre potravinovú bezpečnosť
Príprava biokatalyzátorov, mikrobiálnych metabolitov a biopolymérov. 
Nové hormonálne, farmakologické a génové regulátory.
Odporúčaná literatúra: 
KEEN, M. -- PONGRACZ, J. Medical Biotechnology. Edinburgh UK: Churrchill Livingstone Elsevier, 2009. 193 s. ISBN 978-0-08-045135-0. 
GROVES , M. Pharmaceutical Biotechnology. Boca Raton, Florida: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2006. 411 s. ISBN 978-0-8493-1873-3.
Stratégia výskumu a vývoja v Slovenskej republike do roku 2020 v oblasti: Biomedicína 
a Biotechnológia, interný dokument.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
1. slovenský jazyk
2. anglický jazyk 
Poznámky: 

Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0
PRO
NEPRO





Vyučujúci: doc. Ing. Tibor Maliar, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 8.1.2018
Schválil: prof. RNDr. Ján Kraic, PhD.



Informačný list predmetu
Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta prírodných vied
Kód predmetu: 
Názov predmetu: medicínske biotechnológie pre doktorandov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: povinne voliteľný predmet
prednáška 2/2 týždenne 
Metóda vzdelávacej činnosti: prezenčná
Počet kreditov: 10
Odporúčaný semester/trimester štúdia: DF 1.-4. semester  EF  1.-6. semester  
Stupeň štúdia: 3. stupeň
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Vypracovanie a prezentovanie práce na zadanú tému, zodpovedanie na otázky preverujúcich vedomosti týkajúcich sa danej práce.
Hodnotenie záverečného zadania.
Účasť na vyučovaní.
Výsledky vzdelávania: 
Predmet Medicínske biotechnológie pre doktorandov je špecializovaný predmet, ktorého cieľom je poskytnúť študentom nadhľad vo sfére teoretických vedomostí  v oblasti špecializovaných a aplikovaných medicínskych biotechnológii. Oboznámiť študentov s vývojom a použitím biotechnologických procesov a inovácii pre terapeutické ciele.
Stručná osnova predmetu: 
	Opakovanie dynamickej biochémie.

Úvod do medicínskych biotechnológii, história, 
Nové prístupy v diagnostike.
Nové prístupy k regenerácii poškodených tkanív a orgánov.
Nové stratégie protinádorovej liečby.
Analýza ľudského genómu, vo vzťahu k diagnostike a prognóze ochorení,
Biomedicínske inžinierstvo.
Hormóny.
Imunomodulátory.
Terapeutické enzýmy.
Vakcíny.
	Monoklonálne protilátky.
Odporúčaná literatúra: 
KEEN, M. -- PONGRACZ, J. Medical Biotechnology. Edinburgh UK: Churrchill Livingstone Elsevier, 2009. 193 s. ISBN 978-0-08-045135-0. 
GROVES , M. Pharmaceutical Biotechnology. Boca Raton, Florida: CRC Press, Taylor &Francis Group, 2006. 411 s. ISBN 978-0-8493-1873-3.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
1. slovenský jazyk
2. anglický jazyk
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
 Celkový počet hodnotených študentov: 0
PRO
NEPRO




 
Vyučujúci: doc. Ing. Tibor Maliar, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 8.1.2018
Schválil: prof. RNDr. Ján Kraic, PhD.





Informačný list predmetu
Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta prírodných vied
Kód predmetu: 
Názov predmetu: moderné metódy štúdia, vlastností a aktivity zlúčenín a biomolekúl
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: povinne voliteľný predmet
2 hodiny prednášok / 2 hodina seminára týždenne. 
Vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje prezenčnou metódou.
Počet kreditov: 10
Odporúčaný semester/trimester štúdia: DF 1.-4. semester  EF  1.-6. semester  
Stupeň štúdia: 3. stupeň
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu: priebežne 25%, v skúškovom období 75%
Priebežné hodnotenie: písomne každý týždeň v rámci seminára
Záverečné hodnotenie: písomná záverečná seminárna práca a skúška
Výsledky vzdelávania: 
Cieľom predmetu je štúdium moderných metód a princípov používaných pri projektovaní, výskume a vývoji nových materiálov a liečiv v rámci novo konštituovaného racionálneho projektovania molekúl. Predmet zahrňuje aplikácie v biológii i pri dizajne materiálov. Predmet ponúka veľmi cenný, komplexný prístup výuky, zahŕňajúci počítačový dizajn, syntézu a meranie biologickej aktivity. Absolvovaním predmetu študent má vedomosti o metódach molekulového modelovania, vie ich aplikovať na riešenie problémov v chémii, biochémii a biológii.
Stručná osnova predmetu: 
Sprostredkovanie nových vedomostí študentom z oblasti molekulových základov vývoja nových materiálov a liečiv s využitím moderných metód počítačom podporovaného projektovania molekúl (CAMD). Využitie počítačovej grafiky na zobrazovanie a manipuláciu s chemickými štruktúrami s cieľom syntézy “in computro” nových molekúl, určenia ich konformácie a odhadu podobnosti (alebo nepodobnosti) súboru zlúčenín. Objasnenie procesov rozpoznávania „ligandov“ na molekulovej úrovni a stimulácia kreativity výskumu a vývoja nových molekúl.Konkrétne sa jedná o metódy molekulovej mechaniky, semiempirické, kvantomechanické výpočty a metódy molekulovej dynamiky. Uvedené metódy budú aplikované na dizajn zlúčenín s potenciálnym terapeutickým účinkom, ktoré spĺňajú požadované kritériá (vysoká účinnosť a špecificita, minimálna toxicita, dobrá biologická dostupnosť). V rámci výuky predmetu budú simulované oba prípady, známy receptor, získaný z proteínovej databanky – „docking“ inhibítorov v katalytickom mieste enzýmu (receptora) i prípad, keď receptor nie je známy – uplatnená bude metóda aktívnych analógov, počítaná bude energia interakcie. Výuka bude zakončená QSAR štúdiou computerových parametrov voči experimentálnym fyzikálnym i biologickým parametrov v lineárnom i logaritmickom tvare.
Odporúčaná literatúra: 
Remko, M.: Základy medicínskej a farmaceutickej chémie. Bratislava, SAP, 392 s., 2005. ISBN 80-89104-64-9
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 1. slovenský jazyk
2. anglický jazyk
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
 Celkový počet hodnotených študentov: 0
PRO
NEPRO




 
Vyučujúci: prof. Ing. Stanislav Miertuš, DrSc.
Dátum poslednej zmeny: 8.1.2018
Schválil: prof. RNDr. Ján Kraic, PhD.




Informačný list predmetu
Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta prírodných vied
Kód predmetu: 
Názov predmetu: 	moderné postupy a zariadenia pre sterilné prostredie a médiá
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: povinne voliteľný predmet
2 hodiny prednášok / 2 hodiny seminárov týždenne. 
Vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje prezenčnou metódou a konzultáciami.
Počet kreditov: 10
Odporúčaný semester/trimester štúdia: DF 1.-4. semester  EF  1.-6. semester  
Stupeň štúdia: 3. stupeň
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu: V priebehu semestra bude jedna písomná previerka a jedna semestrálna práca  po 30 bodoch, na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 50 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 45 bodov, na hodnotenie C najmenej 35 bodov, na hodnotenie D najmenej 30 bodov a na hodnotenie E najmenej 25 bodov. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý z niektorej časti získa menej ako 10 bodov
Výsledky vzdelávania: 
Naučiť študenta systémovému prístupu pri voľbe postupov a metód dosiahnutia vysokej úrovne sterility pracovného prostredia, zariadení a médií. Poznať možnosti jednotlivých metód, možnosti ich vzájomných kombinácií pri komplexných riešeniach. Študent je po absolvovaní schopný samostatne komplexne  navrhovať a realizovať sanitačné a sterilizačné postupy a celé systémy. 
Stručná osnova predmetu: 
	Definície sterilného prostredia a metódy jeho kontroly
Princípy sterilizačných a sanitačných postupov 

Mechanické metódy sterilizácie – filtrácia, vysoký tlak, dezintegrácia
Tepelné metódy sterilizácie
Chemická sterilizácia
Sterilizačné metódy využívajúce žiarenie a vlnenie
Postupy zabezpečujúce sterilitu vzduchu a prostredia
Postupy sterilizácie kvapalných a tuhých médií
Postupy sterilizácie zariadení a rozvodov
Kombinované postupy sterilizácie
Princípy navrhovania a projektovania sanitačných systémov pre laboratória a biotechnologické výroby 

Odporúčaná literatúra: 
LWT - Food science and technology : an official publication of the Int. Union of Food Science and Technology / Swiss Society of Food Science and Technology by Elsevier. London : Elsevier Science,. - ISSN 0023-6438. 
Fundamentals of biochemical engineering / Rajiv Dutta. [1st ed.]. - New Delhi : Ane Books India, 2008. XV, 292 s. - ISBN 978-81-8052-202-4
 Biotechnology progress.
Dostupný na: http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1021/%28ISSN%291520-6033
ISSN: 8756-7938S. Mikkelsen, E. Corton: Bioanalytical Chemistry, Willey, 2004
 Journal of biotechnology.
Dostupný na: http://www.sciencedirect.com/science/journal/01681656
ISSN: 0168-1656
 Aseptic processing and packaging of food products / S. D. Holdsworth. [1st ed.]. - London : Elsevier Applied Science, 1992. IX, 428 s. (Applied food science series). - ISBN 1-85166-775-X

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
1. slovenský jazyk
2. anglický jazyk
Poznámky: nový predmet
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 
PRO
NEPRO





Vyučujúci: doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.
Dátum poslednej zmeny: 8.1.2018
Schválil: prof. RNDr. Ján Kraic, PhD.



Informačný list predmetu
Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Kód predmetu:
Názov predmetu: nové trendy, postupy a metódy v štúdiu živých organizmov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: povinne voliteľný predmet
2 hodiny prednášok / 2 hodiny seminárov týždenne. 
Vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje prezenčnou metódou.
Počet kreditov: 10
Odporúčaný semester/trimester štúdia: DF 1.-4. semester  EF  1.-6. semester  
Stupeň štúdia: 3.stupeň
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a prezentovanie práce na zadanú tému , zodpovedanie na otázky preverujúcich vedomosti týkajúcich sa danej práce.
Výsledky vzdelávania:
Nadviazať na predchádzajúce, získané poznatky z biológie, molekulárnej biológie, genetiky, biochémie a ďalších predmetov a rozšíriť a získať nové vedomosti o najnovších metódach molekulárnej biológie, zvlášť o najnovších postupoch, metódach a trendoch v študovaní a analýze biologických materiálov.
Stručná osnova predmetu:
Metódy DNA fingerptintingu a typy DNA markerov, metódy kvalitatívnej a kvantitatívnej PCR, metódy komparatívnej genomiky, funkčnej genomiky, molekulárnej systematiky, molekulárnej mikrobiológie, syntetickej biológie, technológie DNA mikročipov, nanobiotechnológií, analýzy bunkovej a genetickej transformácie, stability a expresie klonovaných a transformovaných génov a ďalšie. 
Odporúčaná literatúra:
Huimin Zhao (Ed.) Synthetic Biology: Tools and Applications, Academic Press; 1 edition (June 15, 2013), ISBN-10: 0123944309.
Dmitry M. Kolpashchikov, Yulia V. Gerasimova (Eds.): Nucleic Acid Detection: Methods and Protocols. Methods in Molecular Biology. Humana Press, 2013, ISBN-10: 1627035346.
Review publikácie vo vedeckých časopisoch.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
1. slovenský jazyk
2. anglický jazyk
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 
PRO
NEPRO





Vyučujúci: prof. RNDr. Ján Kraic, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 8.1.2018
Schválil: prof. RNDr. Ján Kraic, PhD.


Informačný list predmetu
Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta prírodných vied
Kód predmetu: 
Názov predmetu: 	pokroky v bioanalytickej chémii
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: povinne voliteľný predmet
2 hodiny prednášok / 2 hodiny seminárov týždenne. 
Vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje prezenčnou metódou.
Počet kreditov: 10
Odporúčaný semester/trimester štúdia: DF 1.-4. semester  EF  1.-6. semester  
Stupeň štúdia: 3. stupeň
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu: V priebehu semestra budú dve písomné previerky(vypracovanie seminárnych prác) po 20 bodoch, na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 36 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 33 bodov, na hodnotenie C najmenej 30 bodov, na hodnotenie D najmenej 27 bodov a na hodnotenie E najmenej 25 bodov. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý z niektorej písomnej previerky získa menej ako 10 bodov
Výsledky vzdelávania: 
Naučiť moderné metódy analýzy biochemických a biologických vzoriek v rôznych aplikačných oblastiach v praxi, ako aj metódy s využitím biomolekúl a biosystémov ako skúmadiel. Objasniť teoretické princípy biosenzorov a iných biochemických, alebo biologických metód, skúmadiel a detekčných systémov. 
Študent po absolvovaní ovláda teoretické princípy bioanalytických metód vie zhodnotiť  aplikovateľnosť  jednotlivých bioanalytických metód v rôznych  oblastiach aplikácií. 
Stručná osnova predmetu: 
	Princípy bioanalýzy 
Biologická vzorka, úprava vzorky pred analýzou, deproteinacia biologického materiálu

Izolácia analytu z biologickej matrice, extrakčné metódy, membránové techniky, izolácia zložiek z tkanív, izolácia informačných molekúl
Inštrumentálne analytické metódy v analýze biologických vzoriek
Plynová a kvapalinová chromatografia, HPLC, GPLC
Bioafinitná chromatografia, chirálne separácie
NMR spektroskopia, metódy zobrazovania tkanív v medicíne
Využitie synchrotrónového žiarenia v analýze biomolekúl
 Biochemické a biologické metódy analýzy.
Enzýmová analýza, katalytické cykly
Imunoanalýza a enzýmová imunoanalýza
Využitie buniek a vyšších biologických systémov ako skúmadiel a detekčných systémov
Biosenzory, 
Princípy, stavebné súčasti, metódy detekcie biosenzorického signálu
Enzýmové biosenzory, imunosenzory, DNA senzory, biosenzory založené na biologických systémoch (baktérie, vyššie bunkové organizmy,..)
Nanobiosenzory
Aplikácie biosenzorov v analýze životného prostredia, v potravinárstve a v kontrole kvality potravín, v monitorovaní biotechnologických procesov, v klinickej biochémii a medicíne
Odporúčaná literatúra: 
V. Chromy,a kol.: Bioanalytika, Masarykova univerzita, Brno 2003
 B. Kralova a kol.: Bioanalytické metódy, VSCHT, Praha, 2001.
A. Manz and al.: Bioanalytical Chemistry, World Scientific, 2004
S. Mikkelsen, E. Corton: Bioanalytical Chemistry, Willey, 2004
J. Kukacka a kol.: Bioanalytická chémie, Karolinum, Praha, 2010
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
1. slovenský jazyk
2. anglický jazyk
Poznámky: nový predmet
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 
PRO
NEPRO





Vyučujúci: prof. Ing. Stanislav Miertuš, DrSc.
Dátum poslednej zmeny: 8.1.2018
Schválil: prof. RNDr. Ján Kraic, PhD.



Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Kód predmetu:
Názov predmetu: priemyselné biotechnológie pre doktorandov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: povinne voliteľný predmet
2 hodiny prednášok/2 hodiny seminárov týždenne
Vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje prezenčnou metódou
Počet kreditov: 10
Odporúčaný semester/trimester štúdia: DF 1.-4. semester  EF  1.-6. semester  
Stupeň štúdia: 3.stupeň
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Vypracovanie a prezentovanie práce na zadanú tému , zodpovedanie na otázky preverujúcich vedomosti týkajúcich sa danej práce.
Výsledky vzdelávania: Študenti po úspešnom absolvovaní budú disponovať informáciami ohľadom biotechnologickej produkcie významných chemických látok, materiálov a palív zapadajúcimi do niektorého sektoru národného hospodárstva akými sú chemický, farmaceutický, potravinársky, papierenský, textilný priemysel a energetika. 
Stručná osnova predmetu
1. Využitie enzýmov v organickej syntéze. Oxidoredukčné, hydrolytické, izomerizačné, polymeračné a iné reakcie katalyzované voľnými, imobilizovanými a syntetickými enzýmami.
2. Mikrobiálne transformácie alkoholov, kyselín, sacharidov, aminokyselín, alkánov, aromátov, heterocyklických zlúčenín, esterov, amidov a ďalších nízkomolekulových látok.
3. Biotransformácie polymérov.
4. Biotechnologická produkcia alkoholov, kyselín, rozpúšťadiel a ďalších primárnych metabolitov pre chemické využitie.
5. Biosyntéza povrchovoaktívnych látok.
6. Biodegradácia detergentov a ostatných tenzidov.
7. Bioprodukcia polysacharidov.
8. Biodegradabilné plasty.
9. Biotechnologická príprava herbicídov, insekticídov, fungicídov. Produkcia feromónov.
10. Hnojivá biotechnologického pôvodu. Biodegradovateľnosť chemických pesticídov.
11. Energetické nosiče biologického pôvodu.
12. Fermentačná produkcia palivového etanolu. Bioprodukcia vodíka. Výroba bionafty.
13. Biotransformácie energií. Metanogenéza.
14. Chemické, biologické a inžinierske aspekty konverzie organickej hmoty (biomasy) na bioplyn.
15. Biotechnologické spracovanie lignocelulózových materiálov.16. 
Odporúčaná literatúra: 
RATLEDGE, C., KRISTIANSEN, B.: Basic Biotechnology. Cambridge Univerzity Press
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 1. slovenský jazyk
2. anglický jazyk
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 
PRO
NEPRO





Vyučujúci: doc. RNDr. Seman Milan, CSc., doc. RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 8.1.2018
Schválil: prof. RNDr. Ján Kraic, PhD.


Informačný list predmetu
Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Kód predmetu:
Názov predmetu: rastlinné biotechnológie pre doktorandov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: povinne voliteľný predmet
2 hodiny prednášok / 2 hodiny seminárov týždenne. 
Vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje prezenčnou metódou.
Počet kreditov: 10
Odporúčaný semester/trimester štúdia: DF 1.-4. semester  EF  1.-6. semester  
Stupeň štúdia: 3.stupeň
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a prezentovanie semestrálnej práce, zodpovedanie na otázky preverujúcich vedomosti týkajúcich sa semestrálnej práce. 
Výsledky vzdelávania:
Nadviazať na predchádzajúce, získané poznatky z biológie, molekulárnej biológie, genetiky a ďalších predmetov a rozšíriť a získať nové vedomosti o najnovších metódach biotechnológií rastlín, zvlášť o najnovších postupoch, metódach a trendoch v modifikovaní genómov rastlín, využití rôznych typov in vitro kultúr rastlín a molekulárnom šľachtení rastlín.
Stručná osnova predmetu:
Dôvody, postupy, metódy pre modifikovanie genómov rastlín cudzou DNA, spôsoby analýzy transgénov, význam transgenózy pri rastlinách, in vitro kultúry rastlín pre prenos génov do rastlín, pre produkciu rastlín a chemických látok (sekundárnych metabolitov) v rastlinných bunkách a pletivách, molekulárne markery v tzv. molekulárnom šľachtení rastlín, zvlášť v etape selekcie, mapovanie génov v genómoch rastlín, a ďalšie. 
Odporúčaná literatúra:
Adrian Slater, Nigel W. Scott, Mark R. Fowler: Plant Biotechnology: The Genetic Manipulation of Plants, Oxford University Press, USA; 2 edition (June 2, 2008), ISBN-10: 0199282617.
Arie Altman, Paul Michael Hasegawa (Eds.): Plant Biotechnology and Agriculture: Prospects for the 21st Century. Academic Press; 1 edition (November 22, 2011), ISBN-10: 0123814669.
Aluízio Borém, Roberto Fritsche-Neto (Eds.): Biotechnology and Plant Breeding: Applications and Approaches for Developing Improved Cultivars. Academic Press; 1 edition (March 15, 2014), ISBN-10: 0124186726.
 Review publikácie vo vedeckých časopisoch.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
1. slovenský jazyk
2. anglický jazyk
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 
PRO
NEPRO





Vyučujúci: prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc., prof. RNDr. Ján Kraic, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 8.1.2018
Schválil: prof. RNDr. Ján Kraic, PhD.
Vedecká činnosť
Informačný list predmetu
Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta prírodných vied
Kód predmetu: 
Názov predmetu: vedecká činnosť 
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Počet kreditov: 
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. – 8. semester (1. – 10. semester v externej forme)  
Stupeň štúdia: 3. stupeň
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Výsledky vzdelávania: 
Stručná osnova predmetu:
V rámci vedeckej časti študent absolvuje vybrané činnosti, za ktoré získa kredity:
publikácia v karentovanom vedeckom časopise 
publikácia v nekarentovanom časopise
publikácia v recenzovanom zborníku 
aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí (článok v zborníku, abstrakt)
aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí
účasť na riešení vedeckého projektu
citácia registrovaná v SCI
citácia iná
získanie interného grantu
osvojenie novej experimentálnej metodiky
vystúpenie na seminári
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 1. slovenský jazyk
2. anglický jazyk
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
prospel
neprospel

p
n


Vyučujúci: prof. RNDr. Ján Kraic, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 8.1.2018
Schválil: prof. RNDr. Ján Kraic, PhD.


