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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu METODOLOGIA PRACY DOŚWIADCZALNEJ, PG_00039045

Kierunek studiów Biotechnologia

Data rozpoczęcia studiów luty 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia II stopnia Grupa zajęć Grupa zajęć obowiązkowych z 
zakresu kierunku studiów
Grupa zajęć powiązanych z 
prowadzonymi badaniami 
naukowymi w dziedzinie nauki 
związanej z kierunkiem - profil 
ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 1 Język wykładowy polski

Semestr studiów 2 Liczba punktów ECTS 2.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Chemiczny -> Katedra Technologii Leków i Biochemii

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr inż. Paweł Szczeblewski
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr inż. Julia Borzyszkowska-Bukowska

Justyna Górska

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 15.0 15.0 0.0 0.0 0.0 30
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

30 6.0 14.0 50

Cel przedmiotu Zdobycie wiedzy i umiejętności planowania doświadczalnych prac badawczych oraz opracowywania i 
interpretacji uzyskanych wyników badań dzięki wykorzystaniu metod statystycznych.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_W10] zna zasady 
projektowania eksperymentu i 
analizy wyników 
eksperymentalnych

Ma wiedzę o planowaniu 
doświadczeń
odpowiadających na postawione
zadanie badawcze lub techniczne.
Analizuje uzyskane wyniki
pomiarów przy pomocy narzędzi 
statystycznych.

[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym
[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K7_W11] zna możliwości i 
ograniczenia dotyczące 
projektowania procesów 
biotechnologicznych

Ma wiedzę o specyfice procesów 
biotechnologicznych i wynikające 
z niej ograniczenia planowania 
eksperymentów

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K7_U09] potrafi projektować 
eksperymenty i analizować wyniki 
eksperymentów

Planuje doświadczenie
odpowiadające na postawione
zadanie badawcze lub techniczne.
Analizuje uzyskane wyniki
pomiarów przy pomocy narzędzi 
statystycznych

[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi
[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji

[K7_K04] potrafi samodzielnie 
rozwiązywać problemy i 
wykonywać zadania; potrafi 
samodzielnie formułować pytania 
służące rozwiązaniu 
postawionego problemu lub 
zadania; potrafi zaplanować 
wykonanie większego zadania 
przez podział na zadania 
cząstkowe i sporządzenie 
odpowiedniego harmonogramu

Opisuje wpływ źródeł zmienności
występujących w populacji
generalnej na wyniki badań
eksperymentalnych.
Stosuje statystykę doświadczalną
do formułowania pytań
pozwalających na rozwiązanie
postawionego zadania 
badawczego

[SK2] Ocena postępów pracy
[SK5] Ocena umiejętności 
rozwiązywania problemów 
występujących w praktyce
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Treści przedmiotu Zakres wykładu obejmuje: - podstawowe pojęcia statystyki matematycznej i doświadczalnej planowanie 
doświadczeń: - dobór liczebności próby, - rozmieszczenie punktów pomiarowych w przestrzeni zmiennej 
niezależnej, - testowanie hipotez statystycznych, - graficzne metody prezentacji wyników pomiarów, - 
korelację i regresję zmiennych.

 

W trakcie ćwiczeń rachunkowych studenci zapoznają się z wykorzystaniem programów komputerowych typu 
arkusza kalkulacyjnego (np. Excel) do analizy wyników pomiarów. W ramach prac własnych przeprowadzają 
samodzielnie analizę przygotowanych przez prowadzącego zestawów danych i przygotowują sprawozdania 
zawierające opis przebiegu analizy oraz poprawne przedstawienie, w tym również graficzne, wyników 
analizy.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Przedmioty poprzedzające: matematyka z elementami rachunku prawdopodobieństwa i 
statystyki matematycznej, chemia analityczna z elementami metrologii

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
pisemne prace własne 60.0% 50.0%
zaliczenie testowe 60.0% 50.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur 1. J. Mazerski: Statystyczna analiza danych 
doświadczalnych.wydawnictwo MALAMUT, Warszawa 20092. A. 
Łomnicki: Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników. 
PWNWarszawa 19993. J. Koronacki, J. Mielniczuk: Statystyka dla 
studentów kierunków technicznych i przyrodniczych. PWN Warszawa 
2001

Uzupełniająca lista lektur 1. J. Greń: Statystyka matematyczna: modele i zadania. 
PWNWarszawa 19782. A. Stanisz: Przystępny kurs statystyki. StatSoft 
Polska, Kraków 1998

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

1. zaplanuj zestaw pomiarów pozwalających na porównanie wydajności produktu w różnych warunkach 
fermentacji

 

2. przedstaw graficznie wyniki pomiarów zaplanowanych w p.1

3. dobierz test statystyczny pozwalający rozstrzygnąć czy badane warunki fermentacji mają wpływ na 
wydajność produktu

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


