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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim

3

Medical statistics

Kod przedmiotu

WM IBIOM oIIS D3 15/16

Kategoria przedmiotu

Przedmioty specjalnościowe

Liczba punktów ECTS

3.00
2

Semestry

2

Statystyka medyczna

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Projekt

Seminarium

2

15

0

0

0

15

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Zapoznanie się z wybranymi metodami i narzędziami statystycznej analizy danych biomedycznych.
Cel 2 Zdobycie umiejętności wnioskowania statystycznego przy analizie danych biomedycznych.

Kod archiwizacji: 316F0185
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 brak

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student, który zaliczył przedmiot posiada wiedzę na temat wybranych metod wnioskowania statystycznego oraz sposobów organizacji danych na potrzeby prowadzenia analiz danych z zakresu różnorodnych
dziedzin medycyny.
EK2 Wiedza Student, który zaliczył przedmiot posiada wiedzę na temat możliwości użycia wybranych narzędzi
informatycznych w celu przygotowania i analizy danych, w szczególności w zakresie zastosowań biomedycznych.
EK3 Wiedza Student, który zaliczył przedmiot potrafi scharakteryzować tendencje zastosowania wybranych narzędzi informatycznych do akwizycji i analizy danych biomedycznych, rozwój wybranych metod planowania
doświadczeń w zakresie analizy danych, doboru liczności próby i innych zagadnień charakterystycznych dla
problematyki statystyki medycznej.
EK4 Umiejętności Student, który zaliczył przedmiot potrafi samodzielnie wybrać i uzasadnić dobór odpowiedniej
metodyki oraz przebieg procesu analizy i wnioskowania na podstawie danych biomedycznych, wskazując na
zalety i ograniczenia metody oraz określając wybrane parametry jakości tego procesu.
EK5 Umiejętności Student, który zaliczył przedmiot, na podstawie danych biomedycznych, potrafi samodzielnie
przy użyciu wybranych narzędzi informatycznych dokonać analizy/wnioskowania statystycznego wraz z określeniem wybranych parametrów statystycznych procesu badawczego oraz potrafi przygotować raport z takiej
analizy.
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Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W1

Wprowadzenie do planowania badań i analizy danych oraz obsługi wybranych
narzedzi informatycznych.

2

W2

Wprowadzenie do operacji zarządzania danymi.

4

W3

Elementy metody reprezentacyjnej w badaniach biomedycznych: dobór próby,
liczebność, elementy opisowej analizy danych, testowanie hipotez.

4

W4

Wybrane zagadnienia wnioskowania statystycznego.

2

W5

Wprowadzenie do analizy współzależności, modele regresji.

3

Projekt
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

P1

Omówienie projektów grupach.

Liczba
godzin
2
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Projekt

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

P2

Zgromadzenie danych biomedycznych i dobór metod analizy, analiza danych
i sporządzenie raportu.

10

P3

Konsultacje specjalistyczne.

1

P4

Prezentacja realizacji projektu, omówienie raportu.

2

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Praca w grupach
N3 Konsultacje
N4 Prezentacje multimedialne
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Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

30

Konsultacje przedmiotowe

4

Egzaminy i zaliczenia w sesji

4

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury

8

Opracowanie wyników

10

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

34

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

90

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu
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Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Projekt zespołowy
Strona 3/6
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Ocena podsumowująca
P1 Egzamin pisemny
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 Ocena końcowa ustalana jest na podstawie średniej ważonej tj. 0,75 x (ocena z projektu) + 0,25 x (ocena
z egzaminu)
Ocena aktywności bez udziału nauczyciela
B1 Projekt zespołowy

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

-

Na ocenę 3.0

Student potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia z zakresu statystycznej analizy
w zakresie badań biomedycznych, niezbędne metody i narzędzia.

Na ocenę 3.5

-

Na ocenę 4.0

-

Na ocenę 4.5

-

Na ocenę 5.0

Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

-

Na ocenę 3.0

Student potrafi zaplanować elementy procesu badawczego i dobrać dostępne
w wybranych narzędziach informatycznych metody analizy danych.

Na ocenę 3.5

-

Na ocenę 4.0

-

Na ocenę 4.5

-

Na ocenę 5.0

Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

-

Na ocenę 3.0

Student potrafi zdefiniować wybrane metody wnioskowania statystycznego oraz
współzależności oraz problematykę ich stosowania w analizie danych
biomedycznych.

Na ocenę 3.5

-

Na ocenę 4.0

-
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Na ocenę 4.5

-

Na ocenę 5.0

Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

-

Na ocenę 3.0

Student potrafi wybrać metodykę do procesu badawczego, w szczególności test
istotności, do postawionego problemu badawczego.

Na ocenę 3.5

-

Na ocenę 4.0

-

Na ocenę 4.5

-

Na ocenę 5.0

Efekt kształcenia 5

Na ocenę 2.0

-

Na ocenę 3.0

Student potrafi obsługiwać wybrany program do analizy statystycznej i potrafi
zinterpretować podstawowe analizy.

Na ocenę 3.5

-

Na ocenę 4.0

-

Na ocenę 4.5

-

Na ocenę 5.0

-
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Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

K2_W12

Cel 1

W1 W2 W3 W4
W5

N1

P1

EK2

K2_W05

Cel 1

W1 W2 W3 W4
W5

N1

P1

EK3

K2_W14,
K2_UB06

Cel 1

W1 W2 W3 W4
W5

N1

P1
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Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK4

K2_UB06

Cel 2

P1 P2 P3

N2 N3

F1

EK5

K2_UP08

Cel 2

P1 P2 P3 P4

N2 N3 N4

F1
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Stanisz A. — Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny - TOM
I, Kraków, 2006, StatSoft
[2 ] Stanisz A. — Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny - TOM
II, Kraków, 2007, StatSoft
[3 ] Aviva P., Caroline S. — Statystyka medyczna w zarysie, Warszawa, 2006, PZWL

Literatura uzupełniająca
[1 ] Stanisz A. — Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny - TOM
III, Kraków, 2007, StatSoft
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. Dariusz Karpisz (kontakt: dkarpisz@pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr inż. Dariusz Karpisz (kontakt: drejku@poczta.onet.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................
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