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Statystyczne modelowanie danych hodowlanych
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
WBiHZBBIBBS.MI8C.2376.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty specjalnościowe

Dyscypliny
Zootechnika i rybactwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Joanna Szyda

Pozostali prowadzący Joanna Szyda, Tomasz Suchocki

Okres
Semestr 4

Forma zaliczenia
Egzamin

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

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przedmiot opisuje modele mieszane stosowane w ocenie wartości hodowlanej zwierząt oraz techniki numeryczne
wykorzystywane w estymacji parametrów oraz komponentów wariancji tych modeli.
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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 modele stosowane w procesie rutynowej oceny
wartości hodowlanej.

BI_P7S_WG01,
BI_P7S_WG03,
BI_P7S_WG07

Egzamin pisemny,
Egzamin ustny

W2 najważniejsze techniki numeryczne wykorzystywane
w analizie danych hodowlanych. BI_P7S_WG13 Egzamin pisemny,

Egzamin ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 zaprojektować model oceny wartości hodowlanej
i zinterpretować jego wyniki. BI_P7S_UW09 Zaliczenie pisemne,

Kolokwium

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Ćwiczenia laboratoryjne 30

Przygotowanie do ćwiczeń 15

Konsultacje 15

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 15

Udział w egzaminie 2

Przeprowadzenie badań literaturowych 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
127

ECTS
5.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
77

ECTS
3.0

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
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1.

1.Wykład wstępny
2.Algebra macierzowa
3.Wykorzystanie różnych źródeł informacji w predykcji wartości hodowlanej
4.Kowariancja genetyczna pomiędzy spokrewnionymi osobnikami
5.Best Linear Unbiased Prediction (BLUP): model jednocechowy z pojedynczym
efektem losowym
6.Best Linear Unbiased Prediction (BLUP): model wielocechowy
7.Metody redukcji wymiarów modeli wielocechowych BLUP
8.Analiza danych powtarzalnych w czasie
9.Predykcja genomowej wartości hodowlanej
10.Rozwiązywanie układu równań liniowych
11.Analiza przeżycia
12.Estymacja parametrów genetycznych
13.Spotkanie z osobą praktycznie zaangażowaną w prowadzenie rutynowej oceny
wartości hodowlanej bydła
14.Podsumowanie tematyki przedmiotu.

15. Dyskusja.

Wykład

2.

1.Ćwiczenia wstępne
2.Algebra macierzowa w pakiecie R
3.Tworzenie macierzy spokrewnień przy pomocy pakietu R i SAS
4.Model jednocechowy BLUP z jednym efektem losowym w pakietach R i SAS
5.Model jednocechowy BLUP z kilkoma efektami losowymi w pakietach R i SAS

6.Kolokwium nr 1
7.Analiza danych powtarzalnych w czasie w pakietach R i SAS
8.Wykorzystanie markerów genetycznych w predykcji wartości hodowlanej w
pakietach R i SAS
9.Modelowanie efektów dominacyjnych i epistatycznych w pakiecie R
10. Modelowanie efektów dominacyjnych i epistatycznych w pakiecie SAS

11.Estymacja parametrów wariancji modelu w pakietach R i SAS 
12.Wykorzystanie metody Gibbs Sampling w estymacji parametrów wariancji w
pakietach R i SAS
13.Rozwiązywanie układu równań liniowych w pakiecie R
14.Kolokwium nr 2
15.Zaliczenie / kolokwium poprawkowe

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny, Egzamin ustny 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Zaliczenie pisemne, Kolokwium 50%

Wymagania wstępne
podstawy statystyki

Literatura
Obowiązkowa

Mrode, R. Linear Models for the Prediction of Animal Breeding Values. CABI1.
Schaeffer, L. The Animal Models.2.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

BI_P7S_UW09 Absolwent potrafi oszacować wartość hodowlaną osobników wykorzystując zaawansowane informacje
genetyczne

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_WG03 Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym zagadnienia z zakresu hodowli roślin i zwierząt

BI_P7S_WG07 Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu metody oceny genetycznej osobników oraz
modyfikowania struktury genetycznej populacji dziko żyjących i hodowlanych

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


