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Technologia informacyjna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
weterynaria

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Poziom studiów
jednolite studia magisterskie

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
WMWMWWS.J2A.2502.21

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty ogólne

Dyscypliny
Weterynaria

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Sebastian Ploch

Pozostali prowadzący Sebastian Ploch

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Ćwiczenia laboratoryjne: 30

Grupa zajęć standardu
C. Zajęcia uzupełniające

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami zagadnień z zakresu komputerowego przetwarzania
danych różnych typów, wykorzystywanych do tego celu narzędzi i usług z uwzględnieniem metod internetowych
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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 podstawowe metody informatyczne i biostatystyczne
wykorzystywane w medycynie weterynaryjnej O.W15 Kolokwium

Umiejętności – Student potrafi:

U1
wykorzystywać i przetwarzać informacje, stosując
narzędzia informatyczne i korzystając z nowoczesnych
źródeł wiedzy weterynaryjnej

C.U3 Kolokwium

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności O.K8 Kolokwium

K2 komunikowania się ze współpracownikami i dzielenia
się wiedzą O.K9 Kolokwium

K3 korzystania z obiektywnych źródeł informacji O.K4 Kolokwium

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Ćwiczenia laboratoryjne 30

Przygotowanie do zajęć 10

Konsultacje 2

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
52

ECTS
2.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
32

ECTS
1.1

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
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1.

1.  Przedmiot zastosowań informatyki: rodzaje danych i ich przetwarzanie, historia
przetwarzania danych; budowa i ewolucja sprzętu komputerowego z
uwzględnieniem ograniczeń rozwoju współczesnych konstrukcji elektronicznych

2. System operacyjny komputera (cele, budowa, działanie, przykłady); interakcja
człowiek-komputer (przegląd interfejsów użytkownika); Instalacja systemu
operacyjnego na przykładzie jednej z dystrybucji systemu Linux; oprogramowanie
użytkowe wchodzące w skład system Linux; warunki użytkowania i
rozpowszechniania oprogramowania (program jako dzieło autorskie, typowe klasy
licencji użytkowania poprogramowania komputerowego)

3. Oprogramowanie do edycji tekstu na przykładzie programu Writer z pakietu
LibreOffice: parametryzowanie środowiska, formatowanie tekstu, formatowanie
strony/dokumentu (znaki podziału, symbole, nagłówki, stopki, pola, przypisy,
numery stron, marginesy), tabele, tworzenie i parametryzowanie obiektów
graficznych, osadzanie obiektów z plików zewnętrznych, hiperłącza,
korespondencja seryjna

4. Oprogramowanie typu arkusz kalkulacyjny na przykładzie programu Calc z
pakietu LibreOffice: parametryzowanie środowiska pracy, organizacja arkusza
kalkulacyjnego, formatowanie komórek, reprezentacja przechowywanych w
komórkach danych, formatowanie warunkowe, odwołania do komórek
zewnętrznych, funkcje (matematyczne, tekstowe, logiczne), sortowanie, walidacja
danych, wykresy, tabele przestawne, sumy częściowe

5. Grafika komputerowa: rodzaje grafiki komputerowej i sposoby jej reprezentacji
(grafika rastrowa, wektorowa, formaty plików graficznych, kompresja grafiki),
przestrzenie barw, obróbka plików graficznych w programach GIMP (grafika
rastrowa) oraz Inkscape (grafika wektorowa)

6. Sieć Internet: historia powstania, usługi sieciowe i ich ewolucja, narzędzia i
zasoby sieciowe, zagrożenia w sieci Internet, bezpieczeństwo i poufność danych

7. Bazy danych: rodzaje baz danych (kartotekowe, hierarchiczne, sieciowe,
relacyjne, obiektowe), budowa relacyjnej bazy danych, język zapytań i
użytkowanie bazy danych, przykłady baz danych różnych typów

8. Nowe techniki obróbki danych: sztuczna inteligencja, Big Data, uczenie
maszynowe, przetwarzanie języka naturalnego

9. Metody i miary oceny prac i czasopism naukowych: klasyfikacje krajowe i
międzynarodowe, Lista Filadelfijska, Scopus, wskaźnik Impact Factor, wady i
zalety rankingów; bazy wiedzy fachowej i ich praktyczne użycie: indeksacja
czasopism naukowych, pojęcie rekordu bibliograficznego; bazy PubMed,
ScienceDirect, BlackwellSynergy itp..; dostęp do baz wiedzy za pośrednictwem
Biblioteki Uniwersytetu Przyrodniczego

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Pracownia komputerowa, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Ćwiczenia laboratoryjne Kolokwium 100%

Wymagania wstępne
matematyka i technologie informacyjne z zakresu szkoły średniej
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Literatura
Obowiązkowa

A.S. Tanenbaum, H. Bos: Systemy operacyjne; Wydawnictwo Helion1.
P. J. Durka: Cyfrowy świat: jak to działa?; Wydawnictwo Adamantan, Warszawa2.
P. Kreft: LibreOffice. Krok po kroku; Ringier Axel Springer Polska3.
Bruce Schneier: Dane i Goliat. Ukryta bitwa o Twoje dane i kontrolę nad światem; Wydawnictwo Helion4.
D. McIlwraith, H. Marmanis, D. Babenko: Inteligentna sieć. Algorytmy przyszłości; Wydawnictwo Helion5.

Dodatkowa

Ch. Negus: Linux. Biblia. Ubuntu, Fedora, Debian i 15 innych dystrybucji; Wydawnictwo Helion1.
A. Wolański: Edycja tekstów; PWN, Warszawa2.
R. Williams: Jak składać tekst? komputer nie jest maszyną do pisania; Wydawnictwo Helion3.
Dodatkowo wszelkie materiały (Internet/książki/prasa) dotyczące tematyki zajęć4.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

C.U3 Wykorzystywać i przetwarzać informacje, stosując narzędzia informatyczne i korzystając z nowoczesnych źródeł
wiedzy weterynaryjnej

O.K4 Korzystania z obiektywnych źródeł informacji

O.K8 Pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności

O.K9 Komunikowania się ze współpracownikami i dzielenia się wiedzą

O.W15 Podstawowe metody informatyczne i biostatystyczne wykorzystywane w medycynie weterynaryjnej


