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STATISTIC METHODS IN BIOLOGY

TREŚCI MERYTORYCZNE
TREŚCI ĆWICZEŃ
Wprowadzenie  do  statystyki  matematycznej  -  podstawowe  pojęcia;  pakiet  statystyczny  Statistica;  przygotowanie  baz  danych,  kodowanie  i
transformacje  danych;  zasady  doboru  testów  statystycznych;  badanie  normalności  rozkładu;  analiza  wariancji;  analiza  regresji  prostej  oraz
wielokrotnej,; wybrane testy nieparametryczne; wielowymiarowe techniki eksploracyjne; kanoniczna analiza korespondencyjna CANOCO.
CEL KSZTAŁCENIA
Student ma uzyskać pogłębioną wiedzę dotyczącą wykorzystania metod statystycznych w badaniach biologicznych oraz nabycie umiejętności w
użytkowaniu pakietu statystycznego Statistica

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW 
KSZTAŁCENIA 
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
W01 – ma podstawową wiedzę z zakresu metod statystycznych (K_W02), W02 – zna narzędzia informatyczne (KW_31)
Umiejętności
U01 - umie posługiwać się podstawowymi metodami statystycznymi (K_U02)
Kompetencje społeczne
K01 - planuje własną karierę zawodową lub naukową (K_K02)
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Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

METODY STATYSTYCZNE W BIOLOGII
ECTS: 1 STATISTIC METHODS IN BIOLOGY

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
- konsultacje 1,0 godz.

- ćwiczenia 15,0 godz.

16,0 godz.
2. Samodzielna praca studenta:
- opracowanie sprawozdań 5,0 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń 5,0 godz.

10,0 godz.

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta  OGÓŁEM: 26,0 godz.

liczba punktów ECTS = 26,00 godz.: 25,00 godz./ECTS = 1,04 ECTS 

w zaokrągleniu: 1 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 0,62 punktów ECTS (0,64 z 1,04),
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,38 punktów ECTS (0,40 z 1,04).


