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Modele liniowe w hodowli zwierząt
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zootechnika

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
BD000000BZOS.MI2B.3221.21

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

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 2

Forma zaliczenia
Egzamin

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

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Omówienie modeli liniowych stosowanych w ocenie wartości hodowlanej bydła.
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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
Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym
zagadnienia z zakresu statystyki i metod badań
na zwierzętach wykorzystywanych w badaniu
populacji zwierząt będących przedmiotem hodowli.

BH_P7S_WG02

Egzamin pisemny,
Egzamin ustny,
Zaliczenie pisemne,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Absolwent potrafi stosować zaawansowane
technologie informatyczne w pozyskiwaniu
i przetwarzaniu informacji z zakresu szeroko pojętej
zootechniki, w tym utrzymania zwierząt będących
przedmiotem hodowli.

BH_ P7S_UK03

Egzamin pisemny,
Egzamin ustny,
Zaliczenie pisemne,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Ćwiczenia laboratoryjne 30

Przygotowanie do zajęć 30

Udział w egzaminie 2

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 50

Konsultacje 2

Gromadzenie i studiowanie literatury 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
159

ECTS
6.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
64

ECTS
2.2

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 Wyklad wstepny
2 Algebra macierzowa
3 Wykorzystanie róznych zródel informacji w predykcji wartosci hodowlanej
4 Kowariancja genetyczna pomiedzy 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 wartosci hodowlanej
10 Rutynowa ocena wartoœci hodowlanej krajowej i międzynarodowej
11 Modej jednostopniowy
12 Rozwiazywanie ukladu równan liniowych
13 Analiza przezycia
14 Estymacja parametrów genetycznych
15 Podsumowanie tematyki przedmiotu. Dyskusja.

Wykład

2.

1 Ćwiczenia wstepne
2 Algebra macierzowa w pakiecie R
3 Tworzenie macierzy spokrewnien przy pomocy pakietu R
4 Model jednocechowy BLUP z jednym efektem losowym w pakiecie R
5 Model jednocechowy BLUP z kilkoma efektami losowymi w pakiecie R
6 Kolokwium nr 1
7 Analiza danych powtarzalnych w czasie w pakeicie R
8 Wykorzystanie markerów genetycznych w predykcji wartosci hodowlanej w
pakiecie R
9 Modelowanie efektów dominacyjnych w pakiecie R
10 Modelowanie efektów epistatycznych w pakiecie R
11 Estymacja parametrów wariancji w pakiecie R
12 Rozwiazywanie ukladu równan liniowych w pakiecie R
13 Rozwiazywanie ukladu równan liniowych w pakiecie R
14 Kolokwium nr 2
15 Zaliczenie / kolokwium poprawkowe

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Pracownia komputerowa, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie
łącznej przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny, Egzamin ustny 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Zaliczenie pisemne, Aktywność na zajęciach, Kolokwium 50%

Wymagania wstępne
Statystyka matematyczna

Literatura
Obowiązkowa

Mrode, R: Linear Models for the Prediction of Animal Breeding Values1.

Dodatkowa

Schaeffer, L: The Animal Models1.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

BH_ P7S_UK03
Absolwent potrafi stosować zaawansowane technologie informatyczne w pozyskiwaniu i przetwarzaniu
informacji z zakresu szeroko pojętej zootechniki, w tym utrzymania zwierząt będących przedmiotem
hodowli, chowu lub użytkowania, lub produkcji pasz

BH_P7S_WG02
Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym zagadnienia z zakresu statystyki i metod badań na
zwierzętach wykorzystywanych w badaniu populacji zwierząt będących przedmiotem hodowli, chowu i
użytkowania; a także zagadnienia dotyczące projektowania i prowadzenia badań w naukach
przyrodniczych


