ADATLAP
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez
1. A tantárgy adatai
1.1. A tantárgy neve:Biokémia és szerves kémia
1.2. Neptun kódja(fontos adat!):SMKKB4031ML
1.3. Az oktató tanszék/intézet: Kémia/KÖTI
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra:
 Mezőgazdasági biotechnológusMSc levelező
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak):
 1.6. A tárgy számonkérési módja:
aláírás/gyakorlati jegy/kollokvium/szigorlat/szóbeli/írásbeli (a megfelelő aláhúzandó)
2. A tantárgy tartalmi jellemzői:
2.1. A tantárgy oktatása során elsajátítandó kompetenciák
a)





b)

tudása
Biztos tudással rendelkezzen a természettudományi területeken. Ismerje a szerves kémia
és biokémia fontosabb összefüggéseit, elméleteit, az ezeket felépítő fogalmi rendszereket.
Ismeri és érti a szerves- és biokémia területén lejátszódó folyamatokat, a köztük lévő
összefüggéseket, és azokat alkalmazni tudja.
Ismerje a szerves kémiai és biokémiai alapelveit, működésének hatását a környezetre, és
a természetes ökoszisztémákra vonatkozóan.
Ismerjea szakterület speciális szókincsét, jelrendszerét, módszereit, magyar és legalább
egy idegen nyelven egyaránt.

képességei
Képes a folyamatos önképzésre és az ehhez szükséges információ források felkutatására.
Értse és alkalmazza a szakterületén lejátszódó folyamatokat és a köztük lévő
összefüggéseket.
 Átlátja a szerves kémiában és a biokémiában megfogalmazott szakmai ismereteket.
 Képes eligazodni és szakmailag megalapozott véleményt alkotni a mezőgazdasági
biotechnológiához kapcsolódó hazai és nemzetközi gazdaságpolitikai, valamint
társadalmi eseményekkel kapcsolatban..
 Alkalmazza a szakmai szókincset, képes idegen nyelvű szakmai kommunikációra a
szerves- és biokémia területén.



2.2. A tantárgy ismeretanyagának tematikája: (1 félév 13 hét)
Előadások tematikája:
Óra
1.

Azelőadáscíme
Bevezetés, követelmény
Telített, telítetlenéshalogénezettszénhidrogének, aromásszénhidrogének.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Oxigéntartalmúvegyületek: alkoholok, fenolok, éterek. Oxovegyületek:
aldehidekésketonok, fizikaiéskémiaitulajdonságaik.
Karbonsavakésszármazékaik: Karbonsavak, savanhidridek, savamidok,
észterek, nitrilek, tioésztereknevezéktana, tulajdonságaik, előállításuk.
Heterociklusosvegyületek: Ötéshattagú, S-, N- és O-tartalmúheterociklusok,
kondenzáltgyűrűsvegyületek, elemorganikusvegyületek.
Azélővilágépítőelemei, biológiailagaktívmolekulák I:
Lipidek. Zsírsavak, trigliceridek, foszfatidok, membránok.
Azélővilágépítőelemei, biológiailagaktívmolekulákII:
Szénhidrátok: mono-, oligo- éspoliszaharidok.
Azélővilágépítőelemei, biológiailagaktívmolekulákIII:Nukleotidok,
nukleinsavak. Aminosavak, peptidek, fehérjék. Enzimekésműködésük.
Disszimilációsfolyamatok:Glikolízis, Cori-kör, citromsav (Krebs) ciklus,
terminálisoxidációésoxidatívfoszforiláció. Erjedésitípusok.
Disz- ésasszimilációsfolyamatok:Glioxálsavciklus, pentóz-foszfátciklus.
glükoneogenezis. Fotoszintézis.
Disz- ésasszimilációsfolyamatok:Lipideklebontásaésbioszintézise.
Nitrogénanyagcsere, ureaciklus.
Asszimilációsfolyamatok: Replikáció (DNS szintézis), transzkripció (RNS
szintézis), transzláció (fehérjeszintézis).
Biokémiaésbiotechnológia. Szabályozásifolyamatok.
Azélőfolyamatokszabályozása, operon elméletek, hormonok.

Gyakorlatok tematikája:
Óra

A gyakorlatonelvégzendőfeladatok

1.

A gyakorlatmenetrendjénekismertetése, laborismeretek, tűzésbalesetvédelmioktatás.

2-3.

Azelméletióránelhangzottreakcióegyenletekésképletekgyakorlása.

4-6.

Búzalisztnedvessikértartalmánakmeghatározása.

7.
8-10.
11-12.

Azelméletióránelhangzottreakcióegyenletekésképletekgyakorlása.
Fehérjemeghatározás BIURET reagenssel.
Azelméletióránelhangzottreakcióegyenletekésképletekgyakorlása.
A vizsgáravalófelkészítés, gyakorlás.

2.3. A tantárgy kreditértéke: 6
Előadás: 12 óra
Gyakorlat: 12 óra
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei:
3.1. A tantárgy felelőse/előadói: név,beosztás, tud. fokozata
A tantárgy felelős és előadó: Dr. Fülöp László, egyetemi docens, PhD
Előadó: Dr. Halász Gábor Endre, egyetemi docens, PhD
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői:




Dr. Fülöp László, egyetemi docens, PhD
Dr. Halász Gábor Endre, egyetemi docens, PhD

4. Az oktatás tárgyi feltételei
4.1. Kötelező irodalom:
 Boross L. - Sajgó M. (2003): A biokémiaalapjai; Bp. Mezőgazdaságikiadó
 Nosticzius Árpád (1986): Szerves kémia; Mosonmagyaróvár, jegyzet
4.2. Ajánlott irodalom:
 Gombkötő G. - Sajgó M. (1985): Biokémia Mezőgazdasági Kiadó, Budapest
 Furka Á. (1994): Szerveskémia; Tankönyvkiadó
 Bruckner Gy. (1973) : Szerveskémia; Tankönyvkiadó
 Elődi P. (1981): Biokémia; Akadémiai Kiadó, Budapest
 Bíró E. (1985) : Biokémia I.-II.; ELTE jegyzet
 Stryer (1993): Biochemistry; W.H.Freeman&Co New York
 Lehninger (1993) : Principles of Biochemistry; WorthPublishers, New York
4.3. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai:
 A tárgy oktatásáért felelős tanszék megfelelő laboratóriumi hátteret biztosít a
tananyagban megfogalmazottak megvalósításához.
5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja(a megfelelő aláhúzandó):
 A ráépülő tantárgy előadójától rendszeres értékelés
 Oktatói munka hallgatói véleményezése
 A végzős hallgatók körében végzett felmérés
 Pályakövetési vizsgálatokból
6. Tantárgyi követelményrendszer:
Biokémiaésszerveskémia
A tárgykövetelményrendszereésvizsgarendje
6.1. Előadás
Azelőadásokvalórészvételajánlott! Azelőadásokonés a gyakorlatokon
elhangzottakvalamint a kötelezőirodalmakképezik a tananyagot!
6.2. Gyakorlat
 A
félévsorán
a
hallgatók
a
gyakorlatokondolgozatokatírnak,
valamintegyénifeladatokatéskísérleteketvégeznekésennek a jegyzőkönyveit is elkészítik.
 Azadottgyakorlatonvalórészvételcsakakkorérvényes, ha a hallgatómegjelentésazegyénifeladatait,
kísérleteitelvégezteés a jegyzőkönyveit is elkészítette.
 A dolgozatokatésjegyzőkönyveketpontozzuk, ígyösszesen100 pontszerezhető!
 A gyakorlatokatpótolninemlehet (hely, időésanyagiokokmiatt), igenkivételesésindokoltesetekben
is csakakkor, ha erre a KarDékánjaelőrebiztosítja a szükségesanyagifedezetet!
6.3. A félévelismerésénekfeltétele
 A gyakorlatonvalóérvényesrészvétel.
 A gyakorlatipontok (max. 100 pont) összegénektöbb mint 50%-átkellelérni, így
 minimum 51 pontotkellszükséges a félévelismeréséhez.
6.4. Vizsga




A vizsgaírásbeliésszóbelirészekbőláll, melyazesedékesnaponkerüllebonyolításra.
A
vizsganapkezdeténmindenkinekírásbelivizsgátkelltennie,
melyalapvetőképletek,
reakcióegyenletekésfogalmakismeretétmérifel.
A
számítógépes
program
a
kérdéseketszemélyreszólóan, de véletlenszerűennyomtatjaki.
 Azírásbelivizsga 50% vagyazalattiteljesítéseautomatikusanelégtelenvizsgajegyeteredményez.
Azírásbelivizsga
50%
felettiteljesítéseesetén
a
vizsgajegyelégséges
(2),
75%
felettiteljesítéseesetén a vizsgajegyközepes (3).
 Az a hallgató, aki a közepes (3) írásbelivizsgaeredményétnemfogadja el, szóbelivizsgáttehet. A
szóbelivizsgaalkalmávalazírásbelivizsgánszerzettvizsgajegytörlődik, a vizsgajegykizálólag a
szóbelivizsgánprodukáltteljesítménybőlalakulki (jeles, jó, közepes, elégséges, elégtelen).
 A szóbelivizsgaazelőrekiadotttételjegyzékalapjántörténik.
 A sikertelenszóbelivizsgaismétléseújraazírásbelivizsgávalkezdődik.
6.5. A vizsgákrendje
 Azadottvizsganapokra a számítógépesrendszersegítségével (NEPTUN) lehetjelentkezni.
 Vizsgáznicsakisazadottvizsganapraérvényesjelentkezéseseténlehet.
 A
vizsgákazadottvizsganapokon,
a
megadottidőbenkezdődnek,
melyidőpontramindenaznapivizsgázónak meg kelljelennie a tanszékgyakorlójaelőtt.
 Bármelyikvizsganaponlehetismételtvizsgáttenni.
 A tárgyból a sikertelenvizsgátlegalább 5 nap eltelteutánlehetmegismételni.
6.6. A kapcsolattartásrendje
A hallgatók a gyakorlatokelőtt, azoktatókfogadóórájánvalamint e-mail-ben, kizárólag
Vezetéknév.Keresztnév@hallgato.szie.hu címrőlfordulhatnakproblémáikkal a tárgyoktatóihoz.
Felhívjuk a hallgatókfigyelmétarra, hogy a vizsgaeredményesletételéhezfolyamatostanulásra
van szükség. Képleteketésreakcióegyenleteketelsősorbanírásbeligyakorlássallehetelsajátítani!
A követelményrendszerrőlés a vizsgákról a www.sopanka.huhonlaponlehetbővebbetmegtudni!

Gödöllő, 2017. szeptember

tárgyfelelős aláírása

