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Seminarium magisterskie II
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
2021/22

Kod przedmiotu
WBiHZBBIS.MI8B.2318.21

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Fakultatywny

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Joanna Szyda

Pozostali prowadzący Joanna Szyda

Okres
Semestr 4

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Ćwiczenia laboratoryjne: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przedmiot ma na celu omówienie ze studentami przykładowych prac magisterskich z bioinformatyki oraz
prezentacje własnych prac połączone z dyskusją o problemach metodycznych związanych z ich realizacją.
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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
literaturę z zakresu bioinformatyki, biologii, statystyki
matematycznej i informatyki w języku polskim
i angielskim

BI_P7S_WG02
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 przeprowadzić i opisać pracę badawczą. BI_P7S_UK13,
BI_P7S_UK16

Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Ćwiczenia laboratoryjne 30

Przygotowanie do zajęć 10

Konsultacje dotyczące pracy dyplomowej 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
50

ECTS
2.0

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.

• zajęcia organizacyjne

• omówienie prac istniejących magisterskich; dyskusja

• omówienie własnych pracy magisterskich; dyskusja

• omównenie ewentualnych problemów metodycznych związanych z własnymi
pracami magisterskimi; dyskusja

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

analiza tekstów, Dyskusja

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie
łącznej przedmiotu

Ćwiczenia laboratoryjne Obserwacja pracy studenta, Aktywność na zajęciach,
Prezentacja 100%

Dodatkowy opis

-

Wymagania wstępne
-

Literatura
Obowiązkowa

prace magisterskie z dziedziny bioinformatyki publikacje naukowe związane z tematem własnej pracy magisterskiej1.



4 / 4

Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

BI_P7S_UK13
Absolwent potrafi samodzielnie przygotować projekt i pisemne opracowanie naukowe z zakresu
bioinformatyki oraz publicznie je zaprezentować i komunikować się na tematy specjalistyczne ze
zróżnicowanymi kręgami odbiorców

BI_P7S_UK16
Absolwent potrafi formułować uzasadnione sądy na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł
nauk przyrodniczych, rolniczych i matematycznych oraz potrafi obronić podczas debaty sformułowane
przez siebie tezy

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


