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SYLABUS 
DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2022/2023 - 2023/2024  

Rok akademicki 2023/2024 
 

 
1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE 

Nazwa przedmiotu Biologia starzenia  

Kod przedmiotu  
Nazwa jednostki 
prowadzącej kierunek Kolegium Nauk Przyrodniczych 

Nazwa jednostki 
realizującej przedmiot 

Instytut Biologii i Biotechnologii  

Kierunek studiów Biologia 

Poziom studiów studia II stopnia 

Profil ogólnoakademicki 

Forma studiów studia stacjonarne 

Rok i semestr/y studiów rok II, semestr 3 

Rodzaj przedmiotu specjalnościowy do wyboru II 

Język wykładowy język polski 

Koordynator dr hab. Renata Zadrąg-Tęcza, prof. UR 

Imię i nazwisko osoby 
prowadzącej / osób 
prowadzących 

dr hab. Renata Zadrąg-Tęcza, prof. UR 

 
1.1.Formy zajęć dydaktycznych, wymiar godzin i punktów ECTS  

 

Semestr 

(nr) 
Wykł. Ćw. Konw. Lab. Sem. ZP Prakt. 

Inne 
(jakie?) 

Liczba pkt. 
ECTS 

3 15   15     2 

 
1.2. Sposób realizacji zajęć   
 zajęcia w formie tradycyjnej  
 zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

 
1.3. Forma zaliczenia przedmiotu  (z toku)  
 

WYKŁAD -  ZALICZENIE  
ĆWICZENIA LABORATORYJNE - ZALICZENIE Z OCENĄ  

   
2. WYMAGANIA WSTĘPNE 

  

Podstawowe wiadomości z zakresu przedmiotów: biochemia, biologia komórki, genetyka  

 
 
 
 
 



3. CELE, EFEKTY UCZENIA SIĘ, TREŚCI PROGRAMOWE I STOSOWANE METODY DYDAKTYCZNE 
 

3.1. Cele przedmiotu 
 

C1  
Przedstawienie aktualnej wiedzy na temat przyczyn i przebiegu procesu starzenia się 
organizmów. 

C2 Zapoznanie studentów z fenotypowymi cechami starzenia się organizmu człowieka. 

C3  
Przedstawienie najważniejszych metod analizy procesu starzenia z wykorzystaniem 
różnych modeli badawczych i organizmów modelowych. 

C4 
Przedstawienie współczesnych poglądów na temat możliwości regulacji tempa zmian 
związanych z procesem starzenia się.  

 
3.2. Efekty uczenia się dla przedmiotu  

 

EK (efekt 
uczenia się) 

Treść efektu uczenia się zdefiniowanego dla przedmiotu  
Odniesienie do 

efektów  
kierunkowych 1 

EK_01 
Student wykazuje znajomość współczesnych poglądów na 
temat przyczyn procesu starzenia się 

K_W01; K_W04; 

K_W05 

EK_02 
Student wyjaśnia różnice między stochastyczną 
a deterministyczną koncepcją procesu starzenia 

K_W01; K_W05 

EK_03 
Student przestawia zalety i ograniczenia w stosowaniu or-
ganizmów modelowych jako narzędzi dla wyjaśnienia me-
chanizmu procesu starzenia się człowieka 

K_W04 

EK_04 

Student korzystając z dostępnej literatury, w tym obcoję-
zycznej analizuje wpływ możliwych zagrożeń ze strony śro-
dowiska na przyspieszenie bądź opóźnienie pojawienia się 
fenotypowych cech procesu starzenia 

K_W04; K_U03; 

K_U05; K_U07 

EK_05 
Student analizuje parametry procesu starzenia się na po-
ziomie komórkowym i molekularnym 

K_W04; K_U03 

EK_06 
Student ma świadomość rozwoju wiedzy dotyczącej proce-
su starzenia się i rozumie potrzebę systematycznego jej 
pogłębiania 

K_K01 

 
3.3. Treści programowe    

A. Problematyka wykładu  
 

Treści merytoryczne 

Definicja procesu starzenia się. Występowanie zjawiska starzenia się w świecie organizmów 
żywych. Przyczyny zróżnicowania długości życia różnych organizmów.  

Ewolucyjne uwarunkowania procesu starzenia się organizmów. Proces starzenia się organizmu 
ludzkiego. 

Organizmy modelowe i modele badawcze stosowane w badaniach mechanizmów starzenia się 

Genetyczne i epigenetyczne aspekty procesu starzenia się. 

Stochastyczne uwarunkowania procesu starzenia się: reaktywne pochodne tlenowe i stres 

                                                           
1 W przypadku ścieżki kształcenia prowadzącej do uzyskania kwalifikacji nauczycielskich uwzględnić również efekty 
uczenia się ze standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.  



oksydacyjny w procesie starzenia się komórek i organizmu.  

Rola starzenia komórkowego w procesie starzenia  się organizmu.  

Restrykcja kaloryczna i substancje określane mianem „mimetyków restrykcji kalorycznej”  jako 
regulatory tempa zmian towarzyszących procesowi starzenia się organizmu. 

 
B. Problematyka ćwiczeń laboratoryjnych  
 

Treści merytoryczne 

Metody i organizmy modelowe stosowane w badaniach procesu starzenia – zalety 
i ograniczenia 

Analiza wybranych parametrów odpowiedzi komórek na stres w modelu starzenia 
komórkowego 

Analiza zależności między poziomem uszkodzeń makrocząsteczek komórki a procesem 
starzenia się.  

Mechanizmy utrzymania proteostazy i ich wpływ na starzenie i długość życia. 

 
3.4. Metody dydaktyczne  

 
Wykład: wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja 
Ćwiczenia laboratoryjne: wykonywanie doświadczeń, opracowanie wyników doświadczeń, praca 

w grupach, dyskusja 
 

4. METODY I KRYTERIA OCENY  
4.1. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się 

 

Symbol efektu 
Metody oceny efektów uczenia się 

(np.: kolokwium, egzamin ustny, egzamin pisemny, 
projekt, sprawozdanie, obserwacja w trakcie zajęć) 

Forma zajęć 
dydaktycznych  

(w, ćw., …) 

EK_01 kolokwium z pytaniami testowymi i otwartymi  w 

EK_02 kolokwium z pytaniami testowymi i otwartymi w 

EK_03 kolokwium z pytaniami testowymi i otwartymi w 

EK_04 kolokwium z pytaniami testowymi i otwartymi, 
dłuższa wypowiedź pisemna (rozwiązywanie 
problemu) 

w, ćw. 

EK_05 obserwacja w trakcie zajęć, przygotowanie 
sprawozdania 

w, ćw. 

EK_06 obserwacja w trakcie zajęć w 

 
4.2. Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)  
 

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągnięcie wszystkich założonych efektów uczenia się.  
 
Wykład: zaliczenie na podstawie obecności 
Ćwiczenia: zaliczenie z oceną  
▪ przeprowadzenie doświadczeń laboratoryjnych,  
▪ przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń obejmujących podstawowe zagadnienia teoretyczne, 

metodykę, uzyskane wyniki i ich interpretację. Sprawozdania są oceniane na zal./nzal. 
▪ pisemne kolokwium z pytaniami testowymi i otwartymi obejmującymi treści wykładu 

i ćwiczeń 



Punkty uzyskane z kolokwium są przeliczane na procenty, którym odpowiadają oceny: 
bdb 91-100%, db plus 81-90%, db 71-80%, dst plus 61-70%, dst 51-60%, ndst 0-50% 

 
5. CAŁKOWITY NAKŁAD PRACY STUDENTA POTRZEBNY DO OSIĄGNIĘCIA 

ZAŁOŻONYCH EFEKTÓW W GODZINACH ORAZ PUNKTACH ECTS  
 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywności 

Godziny kontaktowe wynikające 
z harmonogramu studiów 

30 

Inne z udziałem nauczyciela akademickiego 4 

Godziny niekontaktowe – praca własna 
studenta 

16 

SUMA GODZIN 50 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS 2 

* Należy uwzględnić, że 1 pkt ECTS odpowiada 25-30 godzin całkowitego nakładu pracy studenta. 
 

6. PRAKTYKI ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU 
 

wymiar godzinowy - 

zasady i formy odbywania 
praktyk  

- 

 
7. LITERATURA  

 

Literatura podstawowa: 
1.  Biologia starzenia, McDonald Roger B, PWN 2022 
2.  Fizjologia starzenia się, Red. Anna Marchewka, Zbigniew Dąbrowski, 

Jerzy Żołądź, PWN 2012 
4. Czas naszego życia. Co wiemy o starzeniu się człowieka, Thomas 

Kirkwood, Charaktery, Warszawa 2005 

Literatura uzupełniająca:  
1.  Seminaria z cytofizjologii, Jerzy Kawiak, Maciej Zabel, Wydawnictwo 

Medyczne Urban&Partner, Wrocław 2014 
2. Bilinski T., Zadrag-Tecza R., 2014: The rules of aging: are they 

universal? Is the yeast model relevant for gerontology? Acta Biochimica 
Polonica 61(4):663-669. 

3. Principles of alternative gerontology, Bilinski T., Bylak A., Zadrag-Tecza 
R., 2016: AGING 8(4):589-602 

4. Energy excess is the main cause of accelerated aging of mammals, 
Bilinski T., Paszkiewicz T., Zadrag-Tecza R., 2015: Oncotarget 
6(15):12909-12919 

5. The Evolution of Senescence in the Tree of Life Ed. Shefferson R, Owen 
J, Salguero-Gomez R, Cambridge University Press – ISBN 
9781107078505 

 
Akceptacja Kierownika Jednostki lub osoby upoważnionej 

       



SYLLABUS 
REGARDING THE QUALIFICATION CYCLE 2022/2023 - 2023/2024 

Academic year 2023/2024 

 
1. BASIC INFORMATION ABOUT THE SUBJECT 

Course/Module title Aging biology 
Course/Module code *  

Faculty (name of the unit 
offering the field of 
study) 

College of Natural Sciences 

Name of the unit 
running the course 

Institute of Biology and Biotechnology 

Field of study Biology 

Qualification level  II degree 

Profile general academic 

Study mode stationary 

Year and semester of 
studies 

year IInd, sem. 3rd 

Course type specialized course 

Language of instruction English 

Coordinator dr hab. Renata Zadrąg-Tęcza, prof. UR 

Course instructor dr hab. Renata Zadrąg-Tęcza, prof. UR 

* - optional, as agreed in the Unit 

 
1.1. Learning format – number of hours and ECTS credits  
 
Semester 

(n0.) 
Lectures Classes Colloquia 

Lab 

classes  
Seminars 

Practical 
classes 

Internships Others 
ECTS 

credits 

3rd 15   15     2 

 
1.2. Course delivery methods 

   conducted in a traditional way 
 
1.3. Course/Module assessment (an exam, pass with a grade, pass without a grade)  

 
LECTURES – PASS WITHOUT A GRADE 
LAB CLASSES - PASS WITH A GRADE 
 

2. PREREQUISITES  

Basic knowledge of biochemistry, cell biology, genetics 

 
3. OBJECTIVES, LEARNING OUTCOMES, COURSE CONTENT, AND INSTRUCTIONAL METHODS 
 
3.1. Course/Module objectives 
 

O1 
Presentation of the current knowledge about the causes and course of the aging 
process of organisms. 

O2 Presentation the phenotypic features of cellular senescence. 



O3 Presentation of the most used methods and model organisms in aging research.  

O4 
Presentation of recent views concerning the possibility of regulation the rate of 
changes connected with the aging process. 

 
3.2. Course/Module Learning Outcomes   

 

Learning 
Outcome 

The description of the learning outcome  
defined for the course/module 

Relation to the 
degree 

programme 
outcomes 

LO_01 
The student presents recent views on the causes of 
the aging process. 

K_W01; K_W04; 

K_W05 

LO_02 
The student explains the differences between the 
stochastic and deterministic concept of the aging 
process.  

K_W01; K_W05 

LO_03 
The student lists the models used in the study of the 
aging process and presents their potential for use to 
explain the mechanism of human aging. 

K_W04 

LO_04 

The student analyzes the impact of possible 
environmental threats on accelerating or delaying 
the appearance of phenotypic features of the aging 
process.  

K_W04; K_U03; 
K_U05; K_U07 

LO_05 
The student is able to analyze the phenotypic 
factors of cellular senescence. 

K_W04; K_U03 

LO_06 
The student is ready to systematically update 
knowledge in the field of aging. 

K_K01 

 
3.3 Course content   

A. Issues of lectures 
 

Content outline 

Aging as a universal biological process - an introduction to biogerontology. Aging, 
senescence, longevity. Lifespan and healthspan 

The phenomenon of aging of living organisms and the reasons for varying the lifespan of 
different organisms 

Model organisms used in studies of the aging process 

Genetic and epigenetic regulation of aging and longevity  

The stochastic concept of the aging process: role of reactive oxygen species and 
oxidative stress  in cellular, as well as  organism aging 

Cellular senescence in organism aging: mechanisms and therapeutic opportunities 

Recent trends in biogerontological research: Biomedical gerontology 

Caloric restriction and its mimetics as regulators of the aging process. 

 
B. Issues of laboratories 

Content outline 

Methods and model organisms used in studies of the aging process - advantages and 

limitations 



Analysis of selected parameters of cell responses to stress in a cellular model of aging 

Analysis of damage proteins and DNA as a biomarkers of aging 

Cellular proteostasis  in  aging and lifespan regulation 

 
3.4. Methods of Instruction 
 
Lecture: lectures with multimedia presentation 

Classes: designing and performing experiments, discussion based on the latest research papers 

  
4. Assessment techniques and criteria  
4.1 Methods of evaluating learning outcomes  
 

Learning 
outcome 

 

Methods of assessment of learning outcomes  
(e.g. test, oral exam, written exam, project, report, 

observation during classes) 

Learning format 
(lectures, 
classes,…) 

LO_01  Written test with test and open questions LECTURES 

LO_02 Written test with test and open questions LECTURES 

LO_03 Written test with test and open questions LECTURES 

LO_04 Written test with test and open questions LECTURES, CLASSES 

LO_05 Observation during a laboratory work, reports LECTURES, CLASSES 

LO_06 Observation during a laboratory work LECTURES, CLASSES 

 
4.2 Course assessment criteria  

 

Lecture: assessment based on attendance 
Classes: assessment based on written tests and open questions and submitted reports 
The points obtained are converted into percentages corresponding to the grades: 
bdb 91-100%, db plus 81-90%, db 71-80%, dst plus 61-70%, dst 51-60%, ndst 0-50% 
 

The condition of graduating the course is the achievement of all assumed educational effects. 

 
5. Total student workload needed to achieve the intended learning outcomes  

– number of hours and ECTS credits  
 

Activity 
Average number of hours to complete the 

activity 

Scheduled course contact hours 30 

Other contact hours involving the teacher 
(consultation hours, examinations) 

4 

Non-contact hours - student's own work 
(preparation for classes or examinations, 
projects, etc.) 

16 

Total number of hours 50 

Total number of ECTS credits 2 

 
 
 



6. Internships related to the course/module 
 

Number of hours 
 

n. a. 

Internship regulations and 
procedures 

n. a. 

 
7.  Instructional materials 
 

Compulsory literature: 
1. Handbook of Theories of Aging, Third Edition, Ed. Dr. Vern L. 

Bengtson, Richard Settersten, Springer Publishing Company, LLC, 
2016  

2. A means to an end : the biological basis of aging and death / William 
R. Clark, Oxford University Press, 1999 

 

Complementary literature:  
1. The Evolution of Senescence in the Tree of Life, Ed. Richard P. 

Shefferson, Owen R. Jones, Roberto Salguero-Gómez, Camridge 
University Press, 2017 

 

 
Approved by the Head of the Department or an authorised person 
 


