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Praktyka 4 tygodnie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bioinformatyka

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (licencjat)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WBiHZBBIS.L8B.1832.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Tomasz Suchocki

Pozostali prowadzący Tomasz Suchocki

Okres
Semestr 4

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Praktyka: 160

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem praktyki jest poznanie pracy w zawodzie bioinformatyka.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie specyfikę interpretacji wyników
analiz biologicznych. BI_P6S_WG02 Referat

W2
Student zna i rozumie znaczenie interdyscyplinarnego
wykorzystania wiedzy z zakresu, matematyki, fizyki,
biofizyki, chemii, biochemii niezbędną dla zrozumienia
zjawisk i procesów przyrodniczych.

BI_P6S_WG06 Referat

W3

Student zna i rozumie podstawowe metody analizy
matematycznej i statystycznej stosowane w opisie
zagadnień biologicznych. Ma wiedzę w zakresie
podstawowych technik i narzędzi badawczych
stosowanych w matematyce, statystyce, biologii
do prowadzenia eksperymentów oraz do analizy
danych biologicznych. Zna elementarne techniki
biologii molekularnej. Zna podstawowe zasady
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

BI_P6S_WG07,
BI_P6S_WG08,
BI_P6S_WG09

Referat

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi poprawnie wnioskować na podstawie
danych pochodzących z różnych źródeł nauk
przyrodniczych, rolniczych, technicznych
i matematycznych wykorzystując do dyskusji język
naukowy.

BI_P6S_UK11 Referat

U2
Student potrafi brać aktywny udział w debacie
w języku polskim i języku angielskim, dotyczącej
zagadnień szczegółowych z zakresu bioinformatyki.

BI_P6S_UK12 Referat

U3
Student potrafi współdziałać i pracować w grupie,
przyjmując w niej różne role oraz potrafi planować
ścieżki rozwoju zawodowego.

BI_P6S_UO15,
BI_P6S_UU17 Referat

U4
Student potrafi stosować szeroko rozumiane metody
statystyki matematycznej, biologii molekularnej
i informatyki do realnych problemów.

BI_P6S_UW01,
BI_P6S_UW02,
BI_P6S_UW03,
BI_P6S_UW04,
BI_P6S_UW05,
BI_P6S_UW06

Referat

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy i jej aktualizacji. BI_P6S_KK01 Referat

K2
Student jest gotów do stosowania metod badawczych
właściwych dla bioinformatyki, ma znajomość rozwoju
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych.

BI_P6S_KK03 Referat

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Praktyka 160

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
160

ECTS
6.0
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Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
160

ECTS
6.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
160

ECTS
6.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.
Szczegółowa tematyka jest ustalana z firmą bądź instytucją przyjmującą studenta
na praktyki. Praktyki powinny dotyczyć biologii molekularnej, informatylki lub
statystyki matematycznej.

Praktyka

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, Burza mózgów, Metoda problemowa, Metoda projektów, Pokaz/demonstracja, Praca w grupie,
Pracownia komputerowa, Dyskusja, Udział w badaniach, Zajęcia praktyczne w warunkach symulacyjnych

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Praktyka Referat 100%

Dodatkowy opis

Praktyka powinna byćw zakresie: informatyki, matematyki lub biologii molekularnej.

Wymagania wstępne
Ukończone pięć pierwszych semestrów studiów na kierunku Bioinformatyka

Literatura
Obowiązkowa

Literatura polecana przez pracodawcę.1.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

BI_P6S_KK01 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i jej aktualizacji

BI_P6S_KK03 Absolwent jest gotów do stosowania metod badawczych właściwych dla bioinformatyki, ma znajomość
rozwoju dziedzin nauki i dyscyplin naukowych

BI_P6S_UK11 Absolwent potrafi poprawnie wnioskować na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł nauk
przyrodniczych, rolniczych, technicznych i matematycznych wykorzystując do dyskusji język naukowy

BI_P6S_UK12 Absolwent potrafi brać aktywny udział w debacie w języku polskim i języku angielskim, dotyczącej
zagadnień szczegółowych z zakresu bioinformatyki

BI_P6S_UO15 Absolwent potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

BI_P6S_UU17 Absolwent potrafi planować ścieżkę własnego rozwoju zawodowego

BI_P6S_UW01
Absolwent potrafi stosować zaawansowane techniki informatyki: pracować w środowiskach różnych
systemów operacyjnych, stosować różne programy użytkowe, tworzyć proste programy komputerowe oraz
projektować bazy danych biologicznych i zootechnicznych

BI_P6S_UW02 Absolwent potrafi stosować techniki i narzędzia badawcze w zakresie biologii eksperymentalnej, ze
szczególnym uwzględnieniem biochemii, biofizyki i biologii molekularnej

BI_P6S_UW03
Absolwent potrafi stosować techniki i narzędzia badawcze w zakresie statystyki matematycznej:
konstruować prawidłowe hipotezy i dobierać odpowiedni test statystyczny, interpretować wyniki testów,
modelować dane biologiczne

BI_P6S_UW04 Absolwent potrafi poszukiwać i wykorzystywać informacje z zakresu biologii, statystyki matematycznej i
informatyki, także w języku obcym

BI_P6S_UW05
Absolwent potrafi samodzielnie wykonywać zadania badawcze lub ekspertyzy z zakresu biologii,
zootechniki i informatyki pod kierunkiem opiekuna naukowego oraz w ramach pracy grupowej i
wykorzystywać przy tym dostępne źródła informacji, w tym elektroniczne

BI_P6S_UW06 Absolwent potrafi stosować metody informatyczne do opisu i interpretacji wyników uzyskanych w analizie
danych biologicznych i hodowlanych

BI_P6S_WG02 Absolwent zna i rozumie specyfikę interpretacji wyników analiz biologicznych

BI_P6S_WG06 Absolwent zna i rozumie znaczenie interdyscyplinarnego wykorzystania wiedzy z zakresu, matematyki,
fizyki, biofizyki, chemii, biochemii niezbędną dla zrozumienia zjawisk i procesów przyrodniczych

BI_P6S_WG07
Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia z zakresu problemów właściwych dla
bioinformatyki oraz zna ich powiązania z innymi dyscyplinami przyrodniczymi i możliwościami ich
wykorzystania w praktyce

BI_P6S_WG08
Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia z zakresu kategorii pojęciowych i
terminologii informatycznej, biologicznej, matematycznej, fizycznej, chemicznej, informatycznej i rolniczej
oraz podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń

BI_P6S_WG09
Absolwent zna i rozumie metody oraz narzędzia zaawansowanej analizy matematycznej i statystycznej
stosowane w opisie zagadnień biologicznych, medycznych i zootechnicznych, do prowadzenia
eksperymentów oraz analizy danych biologicznych i hodowlanych


