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Systematyka i taksonomia mikroorganizmów królestwa Fungi. 
Metabolity grzybów jako ważna cecha diagnostyczna. Zasady 
funkcjonowania laboratorium mikrobiologicznego.  Wykorzystanie 

kluczy i monografii w identyfikacji grzybów. Zasady 
diagnozowania grzybów należących do typów: Chytrydiomycota, 
Zygomycota, Ascomycota i Basidiomycota. Metody izolacji 
grzybów i hodowle na sztucznych podłożach. Przygotowanie 
kultur jednozarodnikowych i ich wykorzystanie w identyfikacji 
gatunków grzybów. Wykorzystanie podłoży standardowych w 
identyfikacji gatunków grzybów mikroskopowych z różnych 

taksonów. Przykłady wykorzystania technik PCR w identyfikacji 
rodzajów i gatunków grzybów. Metody chemiczne stosowane w 
oznaczaniu metabolitów wtórnych grzybów w celu określenia 
chemotypów. 
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