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Metodyka pracy doświadczalnej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bioinformatyka

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Poziom studiów
studia drugiego stopnia (magister inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WBiHZBBIS.MI1B.1276.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Zootechnika i rybactwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Andrzej Wiliczkiewicz

Pozostali prowadzący Andrzej Wiliczkiewicz, Tomasz Hikawczuk

Okres
Semestr 1

Forma zaliczenia
Egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Ogólne zasady prowadzenia badań. Podstawowe rodzaje i typy doświadczeń. Układy doświadczeń stosowane
w eksperymentach w naukach biologicznych. Zwierzęta doświadczalne i ich traktowanie podczas eksperymentu.
Techniki wykonywania doświadczeń w zależności od gatunku zwierząt. Schematy i techniki pobierania prób
do badań. Błędy doświadczeń. Precyzja doświadczeń. Sposoby zbierania, porządkowania i gromadzenia danych
z doświadczeń. Dokumentacja eksperymentów. Metody statystycznego opracowania wyników. Interpretacja
wyników uzyskiwanych w oparciu o podstawowe metody wnioskowania statystycznego. Formy opracowania
badań naukowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 różne rodzaje i typy doświadczeń w naukach
biologicznych oraz zasady ich prowadzenia.

BI_P7S_WG02,
BI_P7S_WG12

Egzamin pisemny,
Egzamin ustny

W2 błędy doświadczeń. BI_P7S_WG01,
BI_P7S_WG13

Egzamin pisemny,
Egzamin ustny

W3 metody statystycznego opracowywania wyników
badań. BI_P7S_WG13 Egzamin pisemny,

Egzamin ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 planować i wykonywać doświadczenia. BI_P7S_UW06 Zaliczenie pisemne,
Kolokwium

U2
stosować odpowiednie techniki zbierania,
porządkowania i gromadzenia danych oraz
interpretuje wyników badań.

BI_P7S_UW06 Zaliczenie pisemne,
Kolokwium

U3
stosować niezbędne w badaniach i interpretacji
wyników narzędzia informatyczne; posługuje się
bazami danych i literaturą.

BI_P7S_UW05 Zaliczenie pisemne,
Kolokwium

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 odpowiedniego stosowania metod badawczych
w naukach biologicznych.

BI_ P7S_KO04,
BI_P7S_KK01 Aktywność na zajęciach

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia laboratoryjne 30

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 15

Przygotowanie do zajęć 15

Konsultacje 2
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Udział w egzaminie 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
79

ECTS
3.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
49

ECTS
1.9

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

1. Zasady postępowania badawczego w naukach empirycznych.
2. Instrumentarium badawcze w naukach biologicznych.
3. Plan pracy badawczej i ogólne zasady prowadzenia doświadczeń, typy
doświadczeń.
4. Błędy i precyzja doświadczeń. Precyzja doświadczeń i sposoby jej zwiększania.
5. Dobór i rodzaje prób. Źródła danych i ich krytyka, ochrona danych osobowych.
6. Układy doświadczeń stosowanych w doświadczeniach na zwierzętach I.
7. Układy doświadczeń stosowanych w doświadczeniach na zwierzętach II.
8. Specyfika eksperymentów prowadzonych z użyciem zwierząt.
9. Badania ankietowe. Badania dynamiczne (analiza trendu). Badania korelacyjne.
10. Plan badań pojedynczych przypadków. Metody monograficzne.
11. Metody statystycznego opracowania wyników.
12. Techniki zbierania, porządkowania i gromadzenia danych, dokumentacja
doświadczeń.
13. Opracowanie i prezentacja wyników badań (narzędzia informatyczne).
14. Opracowanie wyników badań, formułowanie wniosków i hipotez, interpretacja
wyników.
15. Przygotowanie prac naukowych do druku i prawa autorskie.

Wykład

2.

1. Doświadczenia w układach prostych; analiza materiału liczbowego i
interpretacja wyników.
2. Analiza danych jakościowych.
3. Zastosowanie testów zgodności.
4. Zastosowanie testów niezależności.
5. Zastosowanie testów dla proporcji (I kolokwium).
6. Analiza i opracowywanie wyników badań pochodzących z różnych doświadczeń
I.
7. Analiza i opracowywanie wyników badań pochodzących z różnych doświadczeń
II.
8. Porównania i interpretacje wyników badań prowadzonych układach zależnych.
9. Porównania i interpretacje wyników badań prowadzonych układach
niezależnych.
10. Opracowanie i analiza planów dla grup niezależnych.
11. Analiza planów badań z powtarzanymi pomiarami.
12. Układy przemienne (II kolokwium).
13. Analiza współzależności.
14. Analiza regresji i wyznaczenie linii trendu.
15. Przygotowanie danych do publikacji. Zasady poprawnego konstruowania tabel
i wykresów. Zaliczenie ćwiczeń.

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

Pokaz/demonstracja, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie
łącznej przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny, Egzamin ustny 60%

Ćwiczenia laboratoryjne Zaliczenie pisemne, Aktywność na zajęciach, Kolokwium 40%

Dodatkowy opis

Nie ma

Wymagania wstępne
Podstawy statystyki matematycznej

Literatura
Obowiązkowa

Ruszczyc Z.: 1981 Metodyka Doświadczeń Zootechnicznych. PWRiL, Warszawa.1.
Łomnicki A.: 1999 Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników. PWN, Warszawa.2.

Dodatkowa

Mead R., Curnow R.N., Hasted A.M.: 1993Statistical Methods in Agriculture and Experimental Biology. Second Edition.1.
Chapman & Hall.
Aczel A.D., 2000. Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa.2.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

BI_P7S_KK01 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści a także systematycznej aktualizacji wiedzy
zawodowej w kontekście zmieniających się potrzeb społecznych

BI_ P7S_KO04 Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy oraz inicjowania działań na rzecz
interesu publicznego

BI_P7S_UW05 Absolwent potrafi planować i wykonywać zadania badawcze, projekty lub ekspertyzy z zakresu biologii i
informatyki samodzielnie oraz w ramach pracy grupowej

BI_P7S_UW06 Absolwent potrafi zaplanować eksperyment oraz przeprowadzić wnioskowanie w oparciu o złożone modele
i hipotezy z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych i technicznych

BI_P7S_WG01 Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym zagadnienia dotyczące metody analizy danych
biologicznych i hodowlanych o rozkładzie ciągłym oraz o rozkładzie dwumianowym i wielomianowym

BI_P7S_WG02 Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym zagadnienia z zakresu stosowania wybranych pakietów
statystycznych

BI_P7S_WG12 Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym zagadnienia z zakresu testowania hipotez

BI_P7S_WG13 Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym metody statystyczne wykorzystywane do analiz
bazujących na różnych rodzajach informacji hodowlanych


