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Lënda ”Imunologjia molekulare” është një lëndë formuese, e cila ndihmon
studentët e masterit në biologji molekulare, që të zgjerojnë dhe thellojnë
njohuritë e përfituara gjatë Ciklit të Parë të studimit. Në kuadrin e zhvillimit
të kësaj lënde, përfitimi i studentëve është veçanërisht i rëndësishëm në
drejtime të njohjes së mekanizmave molekularë imunitarë, si dhe në njohjen
e teknikave imune. Njohuritë e përfituara gjatë zhvillimit të kësaj lëndëve, i
ndihmojnë ata në krijimin e një bazë të mirë e të domosdoshme për lëndë
të tilla si fiziologjia molekulare, mikrobiologjia e avancuar, etj.
Në kuadrin e zhvillimit të kësaj lënde, përfitimi i studentëve është veçanërisht
i rëndësishëm në drejtime të njohjes së mekanizmave molekularë imunitarë, si
dhe në njohjen e teknikave imune.
Njohuri paraprake studenti merr në disa lëndë si Imunologjia,Histologji,
Mikrobiologji, Fiziologji shtazore, bioteknologjia, etj.
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