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Statystyczne modelowanie danych biologicznych
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
2022/23

Kod przedmiotu
BD000000BBIS.MI1B.2375.22

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Zootechnika i rybactwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Tomasz Suchocki

Pozostali prowadzący Tomasz Suchocki

Okres
Semestr 1

Forma zaliczenia
Egzamin

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

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Po kursie student będzie umiał przeprowadzić analizę przezycia opartą o rzeczywiste dane medyczne oraz
wygenerować zmienne pochądzące z różnych rozkładów prawdopodobieństw. Dodatkowo student będzie umiał
zaplanować eksperyment oparty o dane medyczne.



2 / 6

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student 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_WG01 Egzamin pisemny,
Projekt, Kolokwium

W2
Student zna i rozumie w stopniu pogłębionym
zagadnienia z zakresu stosowania wybranych
pakietów statystycznych.

BI_P7S_WG02 Egzamin pisemny,
Projekt, Kolokwium

W3
Student zna i rozumie jak implementowac modele
przeżycia oraz w jaki sposób wybierać optymalne
modele statystyczne oraz ykonywać symulacje
komputerowe.

BI_P7S_WG11,
BI_P7S_WG12,
BI_P7S_WG13

Egzamin pisemny,
Projekt, Kolokwium

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student 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_UK13 Egzamin pisemny,
Projekt, Kolokwium

U2

Student 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_UK16 Egzamin pisemny,
Projekt, Kolokwium

U3
Student potrafi planować i wykonywać zadania
badawcze, projekty lub ekspertyzy z zakresu biologii
i informatyki samodzielnie oraz w ramach pracy
grupowej.

BI_P7S_UW05,
BI_P7S_UW06,
BI_P7S_UW11

Egzamin pisemny,
Projekt, Kolokwium

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy oraz inicjowania działań na rzecz
interesu publicznego.

BI_ P7S_KO04 Egzamin pisemny,
Projekt, Kolokwium

K2
Student jest gotów do stosowania współczesnych
koncepcji zarządzania oraz przestrzegania zasad
etycznych pracy w zespole.

BI_P7S_KR05 Egzamin pisemny,
Projekt, Kolokwium

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Ćwiczenia laboratoryjne 30

Przygotowanie do zajęć 30

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 15
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Przygotowanie projektu 15

Konsultacje 13

Udział w egzaminie 2

Przygotowanie do ćwiczeń 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
75

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

1.

1. Wykład wstępny: Przykłady danych używanych w analizie przeżycia.

2. Podstawowe pojęcia i modele w analizie przeżycia.

3. Cenzorowanie i obcinanie danych.

4. Nieparametryczna estymacja podstawowych współczynników dla danych
cenzorowanych z prawej strony i obcinanych z lewej.

5. Krzywe Kaplana-Meiera i Flamingtona-Haringtona.

6. Parametryczne modele używane w analizie przeżycia.

7. Semi – parametryczny model proporcjonalnego hazardu.

8. Testowanie hipotez w analizie przeżycia.

9. Kompleksowa analiza przeżycia oparta o rzeczywisty zbiór danych.

10. Losowanie liczb pseudolosowych przy pomocy metody opartej o dystrybuantę
odwrotną.

11. Losowanie liczb pseudolosowych przy pomocy innych metod.

12. Losowanie liczb pseudolosowych z wielowymiarowych rozkładów - część 1.

13. Losowanie liczb pseudolosowych z wielowymiarowych rozkładów - część 2.

14. Wizualizacja wielowymiarowych zbiorów danych.

15. Podsumowanie materiału.

Wykład
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2.

1. Ćwiczenia wstępne.

2. Podstawowe pojęcia i modele przy wykorzystaniu pakietu R.

3. Krzywe Kaplana-Meiera i Flamingtona-Haringtona w pakiecie R.

4. Nieparametryczna estymacja podstawowych współczynników przeżycia w
pakiecie R.

5. Jednoczynnikowa analiza przeżycia przy wykorzystaniu pakietu R.

6. Testowanie hipotez w analizie przeżycia przy wykorzystaniu pakietu R.

7. Semi – parametryczny model proporcjonalnego hazardu przy wykorzystaniu
pakietu R.

8. Wielowymiarowa analiza przeżycia przy wykorzystaniu pakietu R.

9. Losowanie liczb pseudolosowych przy pomocy metody opartej o dystrybuantę
odwrotną.

10. Losowanie liczb pseudolosowych przy pomocy innych metod.

11. Losowanie liczb pseudolosowych z wielowymiarowych rozkładów normalnych -
część pierwsza.

12. Losowanie liczb pseudolosowych z wielowymiarowych rozkładów normalnych -
część druga.

13. Losowanie liczb pseudolosowych z wielowymiarowego rozkładu jednostajnego.

14. Wizualizacja wielowymiarowych zbiorów danych.

15. Podsumowanie materiału.

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Metoda projektów, Praca w grupie, Pracownia komputerowa, Dyskusja, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Projekt, Kolokwium 50%

Dodatkowy opis

Wykłady powinny być realizowane w sali z dostępem do komputera z zainstalowanymi pakietami statystycznymi SAS i R.
Laboratoria komputerowe powinny być realizowane w sali z dostępem do Internetu oraz z wymaganym oprogramowaniem.
Każdy student musi mieć indywidualne stanowisko pracy.

Wymagania wstępne
Ukonczone kursy pakiety statystyczne i podstawy statystycznego modelowania danych
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Literatura
Obowiązkowa

Therneau T. M., Grambsch P. M.: Modelling Survival Data – Extending the Cox Model. Springer 2000.1.
Kleinbaum D.G., Klein M.: Survival Analysis – A Self-Learning Text. Springer 2011.2.
Klein J. P., Moeschberger M. L.: Survival Analysis – Techniques for Censored and Truncated Data. Springer 2003.3.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

BI_ P7S_KO04 Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy oraz inicjowania działań na rzecz
interesu publicznego

BI_P7S_KR05 Absolwent jest gotów do stosowania współczesnych koncepcji zarządzania oraz przestrzegania zasad
etycznych pracy w zespole

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_UW05 Absolwent potrafi planować i wykonywać zadania badawcze, projekty lub ekspertyzy z zakresu biologii i
informatyki samodzielnie oraz w ramach pracy grupowej

BI_P7S_UW06 Absolwent potrafi zaplanować eksperyment oraz przeprowadzić wnioskowanie w oparciu o złożone modele
i hipotezy z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych i technicznych

BI_P7S_UW11
Absolwent potrafi stosować na poziomie zaawansowanym pakiety statystyczne, posiada umiejętność
wyboru, instalacji i zastosowania programów dostępnych w dystrybucji typu „open source” do pracy z
dużymi zbiorami danych biologicznych i hodowlanych

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_WG02 Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym zagadnienia z zakresu stosowania wybranych pakietów
statystycznych

BI_P7S_WG11 Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym zagadnienia z zakresu diagnostyki jakości dopasowania
modeli

BI_P7S_WG12 Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym zagadnienia z zakresu testowania hipotez

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


