
 
Rok akademicki: 

  
 
  

Grupa przedmiotów: 
  

Numer katalogowy: 
 

 
        

        

             

 

Nazwa przedmiotu Bioinformatyczna analiza danych   ECTS  3 
          

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski Data analysis and bioinformatics         
          

Kierunek studiów Bioinżynieria zwierząt         
          

Koordynator przedmiotu Dr Wioleta Drobik-Czwarno         
     

Prowadzący zajęcia 
Pracownicy Wydziału o Zwierzętach Katedry Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt  
       

        

Jednostka realizująca 
Wydział Nauk o Zwierzętach, Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt 
 

     

       

Wydział, dla którego przedmiot jest 
Wydział Nauk o Zwierzętach realizowany 

Status przedmiotu przedmiot kierunkowy  stopień II rok I  stacjonarne   
         

Cykl dydaktyczny Semestr letni  Jęz. wykładowy: j polski      

Założenia i cele przedmiotu 
Zajęcia mają przybliżyć studentom zaawansowane metody pracy z danymi w bioinformatyce 

Formy dydaktyczne, liczba godzin  

a) Wykład;  liczba godzin 10 

b) Ćwiczenia laboratoryjne (pracownia komputerowa);  liczba godzin 30   
          

          

Metody dydaktyczne Praca z komputerem; prezentacje         
   

   
Wykłady: Przegląd formatów danych oraz narzędzi stosowanych w bioinformatyce, analiza danych z mikromacierzy 
SNP, analiza stratyfikacji populacji, GWAS, sekwencjonowanie nowej generacji, analiza ekspresji genów 
 
Ćwiczenia: Wprowadzenie do środowiska Linux, Podstawy programowania w języku Python, Analiza danych 

biologicznych w języku Python (z wykorzystaniem pakietu Biopython) oraz w R (z wykorzystaniem pakietu 

Bioconductor), Analiza danych z mikromacierzy SNP (kontrola jakości, stratyfikacja populacji, ROH, GWAS), Analiza 
danych z technologii NGS (formaty danych, kontrola jakości danych, przyrównanie do genomu referencyjnego, 
wykrywanie SNP i INDELi), analiza ekspresji genów (metoda Pfaffl’a i inne) 
 

  

  

  

Pełny opis przedmiotu 
  

  

  

  

Wymagania formalne (przedmioty 
 

wprowadzające)           

Założenia wstępne 
Wiedza z przedmiotów: genetyka zwierząt, technologia informacyjna, bioinformatyka. Student zna  budowę  
podstawowych  molekuł biologicznych,  rozumie proces  ekspresji  genów oraz zasady dziedziczenia cech. Student 
zna najczęściej stosowane formaty danych biologicznych oraz bazy bioinformatyczne.   

Efekty kształcenia 

01 – zna zaawansowane pojęcia związane z bioinformatyką 
02 – zna najczęściej stosowane formaty danych wykorzystywane w bioinformatyce 
03 – posługuje się narzędziami bioinformatycznymi w celu analizy dużych zbiorów danych bioinformatycznych  
04 – potrafi krytycznie podchodzić do dostępnych narzędzi bioinformatycznych, zna ich wartość 
05 – uzasadnia potrzebę stosowania metod matematycznych i informatycznych dla wyjaśnienia i opisu praw 
świata, w którym żyje 

Sposób weryfikacji efektów kształcenia 
01, 02, 03, 04, 05 - ocena pracy po każdych zajęciach laboratoryjnych      
01, 02, 03, 04 - praca zaliczeniowa         

          
       

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów wyniki zdań realizowanych na każdych ćwiczeniach; praca zaliczeniowa      
kształcenia           

Elementy i wagi mające wpływ na 
ocenę końcową 

Egzamin - 40% 
Ocena pracy na zajęciach laboratoryjnych oraz praca zaliczeniowa  - 60% 

Miejsce realizacji zajęć pracownia komputerowa 
Literatura podstawowa i uzupełniająca           


Baxevanis A.D., Ouellett B.F.F., Bioinformatyka, 2004, PWN 
Higgs P., Attwood T. Bioinformatyka i ewolucja molekularna. 2011. PWN       

 Weir B.S., Genetic data analysis, 1996 i następne , Sinauer Associates, Inc. Publishers   
 
UWAGI



 
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów 
80 h 

kształcenia  - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:  

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 
2,0 ECTS 

Wykłady; ćwiczenia; egzamin; konsultacje  
  

Łączna liczba punktów ECTS, którą student  uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne, 
1,0 ECTS 

projektowe, itp.; przygotowanie do egzaminu; samodzielna praca w laboratorium; samodzielne wykonanie zadań; konsultacje  
  

 

 
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu: 

Nr /symbol Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 
efektu  kształcenia na kierunku 

01/W Student zna zaawansowane pojęcia związane z bioinformatyką K_W01 
   

02/W Student zna zna podstawowe formaty danych wykorzystywane w bioinformatyce K_W01 
   

03/U 
Student posługuje się narzędziami bioinformatycznymi w celu analizy dużych zbiorów 
danych bioinformatycznych 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, B_U07, 
 

K_U08, K_U09  

   

04/U 
Student potrafi krytycznie podchodzić do dostępnych narzędzi bioinformatycznych, zna ich 
wartość K_U01, K_U02, K_U03, K_U04 

   

05/K Student uzasadnia potrzebę stosowania metod matematycznych i informatycznych dla K_K01, K_K02, K_K03, K_K07 
 wyjaśnienia i opisu praw świata, w którym żyje   


