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Wprowadzenie do bioinformatyki
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bioinformatyka

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (licencjat)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WBiHZBBIS.L8B.2680.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Fakultatywny

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Paweł Mackiewicz

Pozostali prowadzący Paweł Mackiewicz

Okres
Semestr 4

Forma zaliczenia
Egzamin

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

Liczba
punktów ECTS
6.0

Okres
Semestr 4

Forma zaliczenia
Egzamin

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

Liczba
punktów ECTS
6.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przekazanie wiedzy z zakresu: teoretyczne i praktyczne podstawy różnych badań bioinformatycznych
na wszystkich poziomach organizacji informacji biologicznej, jak: rozpoznawanie sekwencji kodujących i inne
analizy sekwencji nukleotydowych, analizy genomowe, przyrównywanie sekwencji, poszukiwanie sekwencji
podobnych w bazach danych, analizy sekwencji białkowych, analizy filogenetyczne; zna podstawowe bazy
danych związane z bioinformatyką i genomiką

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
jakie obiekty i poziomy organizacji informacji
biologicznej są przedmiotem analiz
bioinformatycznych.

BI_P6S_WG06,
BI_P6S_WG07,
BI_P6S_WK13

Egzamin pisemny

W2 Zna podstawowe metody i algorytmy stosowane
w bioinformatyce kwasów nukleinowych i białek.

BI_P6S_WG07,
BI_P6S_WG08,
BI_P6S_WG09

Egzamin pisemny,
Zaliczenie pisemne

W3 Zna bazy danych i programy komputerowe stosowane
w analizach bioinformatycznych.

BI_P6S_WG07,
BI_P6S_WG09,
BI_P6S_WK13

Egzamin pisemny,
Zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 zastosować odpowiednie programy i ustawić
parametry w analizach bioinformatycznych

BI_P6S_UU16,
BI_P6S_UW01,
BI_P6S_UW04

Zaliczenie pisemne

U2 przeszukać właściwe bazy danych w celu znalezienie
odpowiednich informacji.

BI_P6S_UK11,
BI_P6S_UU16,
BI_P6S_UW01,
BI_P6S_UW04

Zaliczenie pisemne

U3
zinterpretować wyniki analiz bioinformatycznych
z punktu widzenia analizowanych obiektów
(sekwencji).

BI_P6S_UK11,
BI_P6S_UK12,
BI_P6S_UO15

Egzamin pisemny,
Zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 poszerzania swojej wiedzy o nowe zagadnienie
bioinformatyczne.

BI_P6S_KK01,
BI_P6S_KK02 Egzamin pisemny

K2
sprostania coraz bardziej skomplikowanym analizom
bioinformatycznym i powiązać cząstkowe wyniki
w jedną całość.

BI_P6S_KK02,
BI_P6S_KK03 Zaliczenie pisemne

K3 rozumienia różnic w wynikach analiz różnych narzędzi
bioinformatycznych.

BI_P6S_KK01,
BI_P6S_KK02,
BI_P6S_KK03

Egzamin pisemny,
Zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Semestr 4

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności
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Wykład 30

Ćwiczenia laboratoryjne 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
6.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Ćwiczenia laboratoryjne 30

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 70

Udział w egzaminie 2

Konsultacje 10

Przygotowanie do ćwiczeń 20

Przygotowanie do zajęć 20

Przygotowanie raportu 30

Przeprowadzenie badań 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
242

ECTS
6.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
72

ECTS
2.8

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć



4 / 7

1.

Przedmiot i poziomy analiz genomiki i bioinformatyki: genom, transkryptom,
proteom, lokalizom, interaktom, metabolom. Krótki rys historyczny genomiki i
bioinformatyki. Sekwencjonowanie genomu człowieka. Etapy sekwencjonowania
genomów. Komputerowy zapis sekwencji – formaty zapisu sekwencji i rekordów w
różnych bazach. 
Rodzaje baz danych. Podstawowe bazy sekwencji nukleotydowych i
aminokwasowych: GenBank, EMBL, UniProt. Baza NCBI. Problemy w bazach
danych. Przesyłanie danych do baz.
Komputerowe identyfikowanie sekwencji kodujących białko: poszukiwanie
otwartych ramek odczytu, poszukiwanie genów u Prokaryota i Eukaryota, metody
rozpoznawania genów na podstawie składu, sygnałów, podobieństwa do innych
sekwencji (genomiki porównawczej). Zintegrowane metody poszukiwania genów
(analiza dyskryminacyjna, programowanie dynamiczne, sieci neuronowe, łańcuchy
Markowa). Problemy i pułapki w poszukiwaniu genów. Przykłady programów
poszukujących geny. Ocena algorytmów rozpoznających geny. Komputerowe
analizy sekwencji RNA, przewidywanie struktury drugorzędowej.
Przyrównanie (dopasowanie) par sekwencji – alignment: definicja, zastosowanie,
rodzaje metod (macierz punktów, programowanie dynamiczne – przyrównanie
lokalne i globalne), systemy punktacji (macierze aminokwasowe PAM i BLOSUM,
kary dla przerw), ocena istotności przyrównania, przykłady programów.
Przyrównanie wielu sekwencji (definicja, zastosowanie, etapy postępowania i
kryteria wyboru sekwencji, rodzaje algorytmów i programów: progresywne
przyrównanie globalne, przyrównanie sekwencji zawierających powtórzenia i
rearanżacje, inne metody).
Poszukiwanie sekwencji podobnych w bazach danych (podstawowa terminologia i
cele, sposoby poszukiwań, rodzaje programów i algorytmów (FASTA, BLAST),
kryteria i istotność podobieństwa sekwencji, rodzaje programów z rodziny BLAST i
ich opcje, MegaBLAST, PSI-BLAST, PHI-BLAST). 
Motywy i wzory w sekwencjach: sposoby ich wyrażania (konsensus, wyrażenia
regularne, bloki, profile, logo), programy tworzące i poszukujące, wykorzystanie
do przeszukiwania baz danych (PSI-BLAST).
Komputerowa analiza sekwencji białkowych: tłumaczenie sekwencji
nukleotydowej na aminokwasową, analiza podstawowych właściwości
fizykochemicznych białka, komputerowe trawienie białka, poszukiwanie regionów
transbłonowych, modyfikacje potranslacyjne białek, określanie lokalizacji
subkomórkowej białek, poszukiwanie motywów i domen w białku, określanie
struktury drugorzędowej białka. Bazy struktur przestrzennych (PDB),
przyrównanie strukturalne, metody przewidywania struktur przestrzennych,
klasyfikacja strukturalna białek, programy do oglądania struktur przestrzennych.
Filogenetyka molekularna: filogenetyka molekularna a klasyczna, krótki rys
historyczny, molekularne podstawy ewolucji, rodzaje mutacji, etapy analiz
filogenetycznych (zebranie sekwencji homologicznych, przyrównanie sekwencji,
określenie modelu substytucji, skonstruowanie drzewa filogenetycznego, analiza i
ocena drzewa filogenetycznego), rodzaje sekwencji homologicznych (ortologi,
paralogi, ksenologi), rodzaje modeli substytucji, zmienność tempa podstawień w
obrębie sekwencji i między różnymi sekwencjami, zegar molekularny, rodzaje
drzew, metody tworzenia drzew filogenetycznych, metoda bootstrap.
Struktura i organizacja genomów, wielkości genomów, analizy genomów, bazy
genomowe, genomika porównawcza, ewolucja genomów, filogenomika. Biologia
systemowa. Bazy danych związanych z transkryptomiką, proteomiką i
metabolomiką. Metody analiz mikromacierzy. Interakcje między białkami.
Komputerowe opisywanie i modelowanie procesów zachodzących w skali całej
komórki.

Wykład
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2.

Wyszukiwanie informacji zawartych w bazach literaturowych oraz w bazach
sekwencji nukleotydowych i genomowych.
Wyszukiwanie informacji zawartych w bazach sekwencji aminokwasowych i
związanych z biologią systemową.
Podstawowe analizy bioinformatyczne sekwencji nukleotydowych: analiza składu,
określanie używalności kodonów, poszukiwanie otwartych ramek odczytu.
Poszukiwanie sekwencji kodujących białko w genomach prokariotycznych i
eukariotycznych. Analiza komputerowa sekwencji RNA.
Przyrównywanie par sekwencji: macierz punktów, przyrównanie globalne i lokalne.
Przyrównywanie wielu sekwencji. Edytowanie przyrównania.
Poszukiwanie sekwencji podobnych w bazach danych – część 1.
Poszukiwanie sekwencji podobnych w bazach danych – część 2.
Komputerowa analiza sekwencji białkowych: tłumaczenie sekwencji
nukleotydowej na aminokwasową, analiza podstawowych właściwości
fizykochemicznych białka, komputerowe trawienie białka, poszukiwanie regionów
transbłonowych, modyfikacje potranslacyjne białek, określanie lokalizacji
subkomórkowej białek.
Komputerowa analiza sekwencji białkowych: poszukiwanie motywów i domen w
białku, określanie struktury drugorzędowej i trzeciorzędowej białka. Baza PDB.
Zbieranie zbioru sekwencji w celu utworzenia drzew filogenetycznych. Określanie
modelu substytucji.
Konstruowanie drzew filogenetycznych. Szacowanie istotności gałęzi drzewa.

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Semestr 4

Metody nauczania:

Metoda problemowa, Pracownia komputerowa, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Zaliczenie pisemne 50%

Semestr 4

Metody nauczania:

Metoda problemowa, Pracownia komputerowa, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Zaliczenie pisemne 50%

Wymagania wstępne
biochemia, biologia komórki, genetyka, programy komputerowe, technologia informacyjna



6 / 7

Literatura
Obowiązkowa

A.D. Baxevanis, B.F.F. Ouellette (red.), Bioinformatics: A Practical Guide to the Analysis of Genes and Proteins. Wiley-Liss,1.
Inc. 2005 (lub wersja tłumaczona na język polski Bioinformatyka podręcznik do analizy genów i białek wydana przez
PWN, 2004) X. Jin, Podstawy bioinformatyki, WUW, 2011

Dodatkowa
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Bioinformatyka i ewolucja molekularna, PWN, 2008 B. Hall, Łatwe drzewa filogenetyczne. WUW, 2008
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

BI_P6S_KK01 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i jej aktualizacji

BI_P6S_KK02 Absolwent jest gotów do odpowiedniego określania priorytetów służących realizacji określonego zadania

BI_P6S_KK03 Absolwent jest gotów do stosowania metod badawczych właściwych dla bioinformatyki, ma znajomość
rozwoju dziedzin nauki i dyscyplin naukowych

BI_P6S_UK11 Absolwent potrafi poprawnie wnioskować na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł nauk
przyrodniczych, rolniczych, technicznych i matematycznych wykorzystując do dyskusji język naukowy

BI_P6S_UK12 Absolwent potrafi brać aktywny udział w debacie w języku polskim i języku angielskim, dotyczącej
zagadnień szczegółowych z zakresu bioinformatyki

BI_P6S_UO15 Absolwent potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

BI_P6S_UU16 Absolwent potrafi planować i realizować własne uczenie się przez całe życie

BI_P6S_UW01
Absolwent potrafi stosować zaawansowane techniki informatyki: pracować w środowiskach różnych
systemów operacyjnych, stosować różne programy użytkowe, tworzyć proste programy komputerowe oraz
projektować bazy danych biologicznych i zootechnicznych

BI_P6S_UW04 Absolwent potrafi poszukiwać i wykorzystywać informacje z zakresu biologii, statystyki matematycznej i
informatyki, także w języku obcym

BI_P6S_WG06 Absolwent zna i rozumie znaczenie interdyscyplinarnego wykorzystania wiedzy z zakresu, matematyki,
fizyki, biofizyki, chemii, biochemii niezbędną dla zrozumienia zjawisk i procesów przyrodniczych

BI_P6S_WG07
Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia z zakresu problemów właściwych dla
bioinformatyki oraz zna ich powiązania z innymi dyscyplinami przyrodniczymi i możliwościami ich
wykorzystania w praktyce

BI_P6S_WG08
Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia z zakresu kategorii pojęciowych i
terminologii informatycznej, biologicznej, matematycznej, fizycznej, chemicznej, informatycznej i rolniczej
oraz podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń

BI_P6S_WG09
Absolwent zna i rozumie metody oraz narzędzia zaawansowanej analizy matematycznej i statystycznej
stosowane w opisie zagadnień biologicznych, medycznych i zootechnicznych, do prowadzenia
eksperymentów oraz analizy danych biologicznych i hodowlanych

BI_P6S_WK13 Absolwent zna i rozumie ogólne zasady tworzenia, funkcjonowania i rozwoju różnych form indywidualnej
przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu bioinformatyki


