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KARTA PRZEDMIOTU/SYLABUS 
 

Wydział Wydział Przyrodniczo-Techniczny 

Kierunek studiów lekarski 

Jednostka organizacyjna 
prowadząca kierunek 

Instytut Medycyny 

Poziom kształcenia Jednolite studia magisterskie 

Forma studiów Studia stacjonarne/studia niestacjonarne 

Profil kształcenia Ogólnoakademicki 

Jednostka organizacyjna 
prowadząca przedmiot 

Zakład Medycyny Rodzinnej i Zdrowia Publicznego 

Moduł / Przedmiot Informatyka i biostatystyka 

Przedmiot wyodrębniony  
w module 

Informatyka i biostatystyka  

Język kształcenia polski 

Status modułu / 

przedmiotu 
Obowiązkowy 

Cykl realizacji przedmiotu Semestr studiów: III 

Kod przedmiotu 11.LEK.D6.3.25 

Koordynator modułu / 

przedmiotu 
dr hab. n. med. Jacek Jóźwiak, prof. UO 

Nauczyciel akademicki 
odpowiedzialny za przedmiot 

dr hab. n. med. Jacek Jóźwiak, prof. UO 

Wymiar zajęć  

Zajęcia zorganizowane 
określone planem 

studiów, w tym: 

Ogółem 

Forma zajęć 

Wykłady Seminaria 
Ćwiczenia / 
Laboratoria 

Zajęcia  
praktyczne 

24 3 6 15  

Semestr III 24 3 6 15  

Bilans nakładu pracy studenta ogółem 

Zajęcia wymagające 
bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego  
i studenta 

Praca własna studenta 
Zajęcia o charakterze 

praktycznym 

Forma zajęć  
Wymiar 

zajęć 
Forma zajęć  

Wymiar 
zajęć 

Forma zajęć  
Wymiar 

zajęć 

Udział w zajęciach 

wynikających  
z planu studiów 

24 

Bieżące 

przygotowanie do 
zajęć 

3 

Udział w zajęciach 
praktycznych 
wynikających z planu 
studiów 

15 

Konsultacje 1 

Przygotowanie eseju / 
projektu / 
autoprezentacji / 
raportu 

- 
Przygotowanie do 
zajęć praktycznych 

- 

Obecność na 
zaliczeniu przedmiotu 

2 
Przygotowanie do 
zaliczenia przedmiotu 

1 

Przygotowanie eseju 

/ projektu / 
autoprezentacji / 
raportu 

- 
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Razem 26 Razem 4 Razem 15 

Punkty ECTS ogółem 

RAZEM 

w tym z tytułu: 

zajęć wymagających 
bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego  

i studenta 

pracy własnej studenta 
nakładu pracy studenta 

związanego z zajęciami o 
charakterze praktycznym 

1 0,8 0,2 0,5 

Wymagania wstępne i /lub wprowadzające treści kształcenia 

Kształcenie w zakresie Informatyki i biostatystyki wymaga od studenta podstawowej wiedzy z zakresu 
informatyki na poziomie licealnym. 

Cele i efekty kształcenia 

Powiązanie 
modułu/przedmiotu             
z  kierunkowymi efektami 
kształcenia  

kierunkowe efekty kształcenia 

Opis kierunkowych efektów kształcenia 
Oznaczenie 

odpowiedniości 

B.W31. zna podstawowe metody informatyczne  
i biostatyczne wykorzystywane w medycynie, w tym 
medyczne bazy danych, arkusze kalkulacyjne  
i podstawy grafiki komputerowej; 

+++ 

 
B.W32. zna podstawowe metody analizy statycznej 
wykorzystywane w badaniach populacyjnych 
i diagnostycznych; 

+++ 

 
B.W34. zna zasady prowadzenia badań naukowych, 
obserwacyjnych i doświadczalnych oraz badań in vitro 

służących rozwojowi medycyny; 

++ 

 
B.U11. korzysta z baz danych, w tym internetowych,  
i wyszukuje potrzebną informację za pomocą 

dostępnych narzędzi; 

+++ 

 

B.U12. dobiera odpowiedni test statystyczny, 
przeprowadza podstawowe analizy statystyczne oraz 
posługuje się odpowiednimi metodami przedstawiania 
wyników; interpretuje wyniki metaanalizy, a także 
przeprowadza analizę prawdopodobieństwa przeżycia; 

+++ 

 

B.U13. wyjaśnia różnice między badaniami 

prospektywnymi i retrospektywnymi, 
randomizowanymi i kliniczno-kontrolnymi, opisami 
przypadków i badaniami eksperymentalnymi oraz 
szereguje je według wiarygodności i jakości dowodów 
naukowych; 

+++ 

 
B.U14. planuje i wykonuje proste badanie naukowe 
oraz interpretuje jego wyniki i wyciąga wnioski; 

+++ 

 
D.U17. krytycznie analizuje piśmiennictwo medyczne,  
w tym w języku angielskim, oraz wyciąga wnioski  
w oparciu o dostępną literaturę; 

++ 

 
G.W9. zna regulacje dotyczące eksperymentu 
medycznego oraz prowadzenia innych badań 

medycznych; 

++ 

 

G.W13. interpretuje miary częstości występowania 
chorób i niepełnosprawności, ocenia sytuację 
epidemiologiczną chorób powszechnie występujących 
w kraju; 

++ 

 
G.U1. opisuje strukturę demograficzną ludności i na 

tej podstawie ocenia problemy zdrowotne populacji; 
++ 

Cele kształcenia                    
w ramach modułu / 

C–1 Przedstawienie ogólnych zasad i przygotowanie studenta do 
prowadzenia badań naukowych w medycynie. 
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przedmiotu C–2 Przedstawienie obowiązującej wiedzy i przygotowanie studenta do 

krytycznej analizy piśmiennictwa naukowego. 
C–3 Przedstawienie wiedzy i przygotowanie studenta do opanowania 
sposobów i metod analizy materiału empirycznego oraz zasad wyciągania 
wniosków naukowych. 

 

Efekty przedmiotowe 
Odniesienie do efektów 

kierunkowych 

EK–1 Student potrafi sformułować i 
przedstawić ogólne zasady prowadzenia 
badań naukowych w medycynie. 

B.W34., B.U13., G.W9.,  

EK–2 Student umie przedstawić zasady 
krytycznej analizy piśmiennictwa 
naukowego. 

B.U11., D.U17.,  

EK–3 Student posiada wiedzę i umiejętności 
praktyczne w zakresie sposobów i metod 
analizy materiału empirycznego wraz z 

interpretacją uzyskanych wyników w postaci 
wniosków naukowych. 

B.W31., B.W32., B.U12., 
B.U14., G.W13., G.U1., 

Metody i narzędzia dydaktyczne kształcenia 

Wykłady 
1. Wykłady informacyjne. 
2. Wykłady konwersatoryjne. 

Seminaria 

1. Prelekcje wsparte prezentacją multimedialną z wykorzystaniem metod 
aktywizujących, połączone z dyskusją kierowaną. 

2. Tematyczne zajęcia warsztatowe połączone z prezentacją 
opracowanych w ramach pracy własnej indywidualnie lub grupowo 
projektów/planów/raportów w tym zdefiniowanych ocen 

statystycznych. 

Ćwiczenia 

1. Prelekcje wsparte prezentacją multimedialną. 
2. Tematyczne zajęcia warsztatowe, połączone z indywidualnym lub 

grupowym opracowaniem tematów wiążących się z zakresem 
tematycznym prelekcji. 

Treści programowe kształcenia 

Wymiar zajęć 

Zakres treści programowych 

Forma 
Liczba 
godzin 

Semestr trzeci 

Wykłady  3 W1 
ZMRiZP 
Zasady prowadzenia badań naukowych w medycynie. Typy i rodzaje 
badań naukowych w medycynie. Bioetyka w badaniach naukowych. 

Komisja bioetyczna. Własność intelektualne. Podstawy EBM (Evidence 
Based Medicine). Medyczne bazy danych. 

Seminaria 3 S1 
ZMRiZP 
Podsumowanie wiedzy w zakresie zasad prowadzenia oraz 
przedstawiania wyników badań naukowych z uwzględnieniem wymogów 

bioetycznych, zasad zarządzania projektem naukowym oraz 
bibliometrycznej oceny tekstów medycznych. 

3 S2 
ZMRiZP 
Podsumowanie wiedzy i umiejętności w zakresie konstruowania 

autorskiego projektu empirycznego z uwzględnieniem opisu tła 
naukowego badania, celu badań, opisów materiału badawczego i metod 
badawczych, statystycznego opisu wyników badań, sformułowanej 
dyskusji oraz wniosków końcowych z badania. 

Ćwiczenia  
i 

laboratoria 

3 CL1 
ZMRiZP 

Prelekcja 
Gatunki tekstów naukowych w medycynie. Bibliometria tekstów 
naukowych. 
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Zajęcia praktyczne 

Praktyczna analiza różnych typów tekstów medycznych. 

3 CL2 
ZMRiZP 
Prelekcja 
Zarządzanie zespołem i projektem naukowym. Konstrukcja projektu 

badawczego z uwzględnieniem tła naukowego badania, celu badań, 
opisu materiału i metod badawczych, opisu wyników badań, 
przedstawiania dyskusji oraz formułowania wniosków końcowych z 
badania. 
Zajęcia praktyczne 
Praktyczne przygotowanie autorskich projektów empirycznych w 
zakresie sformułowania tła naukowego, celu badań, szczegółowego 

opisu materiału i metod badawczych. 

3 CL3 
ZMRiZP 
Prelekcja 
Podstawowe zasady zbierania i przygotowywania danych badawczych do 

analizy statystycznej. Ankieta badawcza. Dobór badanej grupy. Zasady 

konstruowania bazy danych. 
Zajęcia praktyczne 
Projektowanie ankiety badawczej i zbieranie zmiennych w ramach 
autorskich projektów empirycznych. Projektowanie szablonu końcowej 
bazy danych autorskich projektów empirycznych. 

3 CL4 
ZMRiZP 
Prelekcja 
Podstawowe pojęcia biostatystyki. Rodzaje danych (jakościowe, 
ilościowe). Sposoby zbierania danych. Podstawowe metody statystyki 
opisowej w medycynie (rozkład, średnia, mediana, dominanta, 
kwartyle). Techniki wnioskowania statystycznego (próba statystyczna, 

prawdopodobieństwo, iloraz szans, ryzyko względne). Rodzaje testów 
statystycznych. 
Zajęcia praktyczne 
Podstawowa analiza statystyczna bazy danych w zakresie statystyki 

opisowej autorskich projektów empirycznych. 

3 CL5 
ZMRiZP 
Prelekcja 
Dyskusja i formułowanie wniosków końcowych w badaniach naukowych 
w medycynie. 
Zajęcia praktyczne 
Praktyczne redagowanie dyskusji i formułowanie wniosków końcowych 

autorskich projektów empirycznych. 

Sekwencja zajęć W1 
C1 – C2 
S1 
C3 – C4 - C5 
S2 

(Informacja na potrzeby harmonogramu zajęć) 

 
Ocenianie i zaliczanie 

 

Metody weryfikacji 
efektów kształcenia  
i kryteria oceny 

Wykład konwersatoryjny, ustna odpowiedź studenta, bieżąca ocena 
nauczyciela w warunkach zajęć laboratoryjnych, ocena autorskiego 
projektu empirycznego, oceny z kolokwium cząstkowych. 

Sposoby i kryteria 
weryfikacji i oceny 
uzyskania przez 

studentów założonych 
efektów kształcenia 

EK–1 Ustna odpowiedź studenta, test wielokrotnego wyboru (MCQ) 
EK–2 Ustna odpowiedź studenta, bieżąca ocena nauczyciela w warunkach 
zajęć laboratoryjnych, test wielokrotnego wyboru (MCQ) 

EK–3 Ocena autorskiego projektu empirycznego, test wielokrotnego 
wyboru (MCQ) 

Zasady dopuszczenia  
do zaliczenia przedmiotu                   

Student może zostać dopuszczony do zaliczenia końcowego 
przedmiotu w formie zaliczenia na ocenę jeżeli: 
1. uzyskał 100% obecność na zajęciach 

2. wykazał się wiedzą i potwierdzonymi umiejętnościami w warunkach 
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zajęć laboratoryjnych. 

3. Uzyskał pozytywną ocenę formującą (OF) z seminariów 
dopuszczających do zaliczenia końcowego. 

Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

Zaliczenie przedmiotu przeprowadzone zostanie w formie:  
Ocena autorskiego projektu empirycznego  

Test wielokrotnego wyboru (MCQ) zawierający 30 pytań 
Forma:  
Zaliczenie na ocenę 
Warunki i ocena MCQ: 
bardzo dobry (5,0): 28 – 30 pkt. 
Ponad dobry (4,5): 25 – 27 pkt. 
Dobry (4,0): 22 – 24 pkt. 

Dość dobry (3,5): 19 – 21 pkt. 
Dostateczny (3,0): 16 – 18 pkt. 
Niedostateczny (2,0): < 16 pkt. 

Wykaz literatury obowiązującej do zaliczenia przedmiotu 

Literatura podstawowa 

Biostatystyka – wykorzystanie metod statystycznych w pracy 

badawczej w naukach biomedycznych. Cezary Watała. 
Wydawnictwo Alfa Medica Press, Bielsko-Biała 2012. 

Literatura uzupełniająca 
Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i 
mieszane. Creswell John W. Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Kraków 2013. 

Prawa autorskie 

Autor/orzy Karty / Sylabusu dr hab. n. med. Jacek Jóźwiak, prof. UO 

Prawa autorskie  Uniwersytet Opolski 

 


