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Pracownia informatyczna III
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
WBiHZBBIS.MI8B.1790.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Wojciech Jakubowski

Pozostali prowadzący Wojciech Jakubowski

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 Doskonalenie umiejętności programistycznych.

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Celem kształcenia jest doskonalenie umiejętności
w tworzeniu aplikacji komputerowej.

BI_P7S_WG11,
BI_P7S_WK14,
BI_P7S_WK15

Projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi zbudować oprogramowanie
komputerowe rozwiązujące jego własny problem.
Powinno to być oprogramowanie związane
z obliczeniami powstającymi w trakcie pisania pracy
magisterskiej.

BI_P7S_UK13,
BI_P7S_UW01,
BI_P7S_UW02,
BI_P7S_UW05

Projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest przygotowany do pracy w zespołach
w różnych systemach operacyjnych w wybranym przez
siebie języku programowania.

BI_P7S_KK01,
BI_P7S_KK02 Projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Ćwiczenia laboratoryjne 30

Przygotowanie projektu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
30

ECTS
1.0

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.

Student potrafi napisać oprogramowanie, które rozwiązuje jego własny problem. 
Oprogramowanie w postaci program wykonywalnego, skryptu ma być
dostosowane do obliczeń związanych z pracą magisterską. Ma być tak
przygotowane, aby można było dokonywać obliczeń na różnych  zestawach
danych.

 

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

Metoda problemowa, Metoda projektów, Pracownia komputerowa, Dyskusja

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Ćwiczenia laboratoryjne Projekt 100%

Wymagania wstępne

Dowolny obiektowy język programowania;1.
Algorytmy obliczeniowe;2.
Bazy danych.3.
Pracownia informatyczna II4.

Literatura
Obowiązkowa

Plik pomocy stosowanego języka oprogramowania; (The help file of an used programming language.)1.

Dodatkowa

Materiały pomocnicze związane z postawionym zadaniem. (Auxiliary materials associated with the set task.)1.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

BI_P7S_KK01 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści a także systematycznej aktualizacji wiedzy
zawodowej w kontekście zmieniających się potrzeb społecznych

BI_P7S_KK02 Absolwent jest gotów do zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem
problemu

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_UW01 Absolwent potrafi pracować i programować w środowiskach różnych systemów operacyjnych

BI_P7S_UW02 Absolwent potrafi samodzielnie zaprojektować programy komputerowe, w szczególności dedykowane
zagadnieniom przyrodniczym i rolniczym

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_WG11 Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym zagadnienia z zakresu diagnostyki jakości dopasowania
modeli

BI_P7S_WK14 Absolwent zna i rozumie cykle życia urządzeń komputerowych oraz systemów informatycznych

BI_P7S_WK15
Absolwent zna i rozumie podstawy wyceny usług bioinformatycznych, jest zorientowany jak pozyskiwać i
rozliczać fundusze na realizację projektów oraz zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej
przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę z zakresu bioinformatyki


