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Metody statystyczne w żywieniu
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
żywienie człowieka i dietetyka

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Poziom studiów
studia drugiego stopnia (magister)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
WBiNoZNZDS.M8B.1271.21

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Technologia żywności i żywienia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Tomasz Boruczkowski

Pozostali prowadzący Tomasz Boruczkowski

Okres
Semestr 4

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Ćwiczenia laboratoryjne: 10

Liczba
punktów ECTS
1.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Studenci poznają zasady prawidłowego planowania i prowadzenia doświadczeń oraz metod statystycznych dla
opracowywania i interpretacji uzyskanych wyników oraz prawidłowego wnioskowania. Przedmiot obejmuje zasady
eksploracyjnej analizy danych, podstawy rachunku prawdopodobieństwa, podstawowe zagadnienia statystyki
matematycznej, testowanie hipotez oraz rozkłady prawdopodobieństwa wykorzystywane w analizie danych
żywieniowych.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
w stopniu pogłębionym zasady planowania i metody
badań sposobu żywienia i stanu odżywienia człowieka,
w tym również narzędzia statystyczne

NŻD_P7S_WG02
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium, Wykonanie
ćwiczeń

Umiejętności – Student potrafi:

U1

formułować i weryfikować hipotezy badawcze
z zakresu żywienia człowieka i dietetyki, uzyskać
i opracować wyniki badań z zastosowaniem
odpowiednich metod i technik badawczych,
informatycznych i statystycznych

NŻD_P7S_UK07
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium, Wykonanie
ćwiczeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
krytycznej oceny danych i wiadomości pochodzących
z różnych źródeł oraz zasięgania opinii ekspertów
w przypadku trudności z samodzielnym
rozwiązywaniem problemów

NŻD_P7S_KK01 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Ćwiczenia laboratoryjne 10

Przygotowanie do zajęć 10

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 8

Konsultacje 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
12

ECTS
0.4

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
10

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć
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1.

1. Statystyka opisowa, miary położenia, zmienności asymetrii i koncentracji

2. Szeregi rozdzielcze, zmienne losowe i ich rozkłady

3. Techniki wnioskowania statystycznego, estymatory, weryfikacja hipotez
statystycznych

4. Testy t-Studenta

5. Jednoczynnikowa analiza wariancji

6. Wieloczynnikowa analiza wariancji

7. Tabele wielodzielcze, statystyki ankiet żywieniowych

8. Podstawy korelacji i regresji

9. Dopasowanie rozkładów

10. Analiza skupień

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, Praca w grupie, Pracownia komputerowa, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie
łącznej przedmiotu

Ćwiczenia laboratoryjne Aktywność na zajęciach, Kolokwium, Wykonanie ćwiczeń 100%

Wymagania wstępne
Matematyka

Literatura
Obowiązkowa

A. Stanisz, 2007. Przystępny kurs statystyki. Tom 1-3. Statsoft, Kraków.1.
W. Zieliński (1999). Wybrane testy statystyczne. Warszawa: Fundacja "Rozwój SGGW”.2.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

NŻD_P7S_KK01 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny danych i wiadomości pochodzących z różnych źródeł oraz
zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem problemów

NŻD_P7S_UK07
Absolwent potrafi formułować i weryfikować hipotezy badawcze z zakresu żywienia człowieka i dietetyki,
uzyskać i opracować wyniki badań z zastosowaniem odpowiednich metod i technik badawczych,
informatycznych i statystycznych

NŻD_P7S_WG02 Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym zasady planowania i metody badań sposobu żywienia i
stanu odżywienia człowieka, w tym również narzędzia statystyczne


