
    
 

SYLABUS 
Rok akademicki 2019/2020 

 
 

Nazwa 
przedmiotu/modułu 

Podstawowe modele statystyczne 

Nazwa jednostki, w 
której realizowany jest 
przedmiot 

Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Poziom kształcenia 
Studia doktoranckie 
 

Forma studiów Stacjonarne 

Język przedmiotu 
Polski 
 

Rodzaj przedmiotu 
 

obowiązkowy  �                               fakultatywny � 
 

Rok studiów/semestr 
 
I  � II �   III�   IV �   
 

 
1   � 2 �   3 �   4 �   5 �   6 �   7 �   8 �   
 

Liczba godzin zajęć 
dydaktycznych z 
podziałem na formy 
prowadzenia zajęć 

Wykłady: 6       
Ćwiczenia: 14 

Założenia i cele 
przedmiotu 

Zapoznanie studentów z podstawowymi modelami statystycznymi 

Metody dydaktyczne wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia w pracowni komputerowej  

Imi ę i nazwisko osoby 
prowadzącej przedmiot 

prof. wizyt dr Tomasz Burzykowski 
dr Anna Milewska 

 

Symbol 
efektów kształcenia opis kierunkowych efektów kształcenia 

 

Metody weryfikacji 
osiągnięcia zamierzonych 

efektów kształcenia:  
 Nauki 

medyczne 
Nauki o 
zdrowiu 

  Wiedza   

M3-W-4 M3-W-4 Zna zasady praktyki opartej o dowody 

Egzamin pisemny – testowy 
lub z pytaniami otwartymi 

M3-W-1 M3-W-1 
Zna postać modelu liniowego regresji wielokrotnej. Wie, czym 
są reszty, wartości prognozowane, obserwacje odstające i 
wpływowe. 

M3-W-1 M3-W-1 Zna podstawowe odstępstwa od modelu liniowego, metody ich 
wykrywania i sposoby modyfikacji modelu. Wie czym jest 
współczynnik determinacji. 

M3-W-1 M3-W-1 Zna postać modelu regresji logistycznej i regresji Poissona. Wie, 
czym są reszty Pearsona i statystyka Pearsona. 

  Umiejętności   
M3-U-6 
M3-U-7 

 

M3-U-6 
M3-U-7 

 

Potrafi posługiwać się wyspecjalizowanymi narzędziami i 
technikami informatycznymi w celu pozyskiwania danych, oraz 
analizować je i krytycznie oceniać 

Egzamin pisemny – testowy 
lub z pytaniami otwartymi, 
ocenianie ciągłe przez 
nauczyciela 

M3-U-6 
M3-U-7 

 

M3-U-6 
M3-U-7 

 

Umie estymować, wykorzystując odpowiedni pakiet 
statystyczny, parametry w modelu liniowym, przeprowadzić 
diagnostykę i zastosować podstawowe metody zaradcze w 
przypadku złego dopasowania modelu. Umie zinterpretować 
oszacowane wartości współczynników i wyniki testów 
istotności zmiennych w modelu liniowym. 

M3-U-6 
M3-U-7 

 

M3-U-6 
M3-U-7 

 

Umie estymować, wykorzystując odpowiedni pakiet 
statystyczny, parametry w modelu regresji logistycznej. Umie 
zinterpretować oszacowane wartości współczynników i wyniki 
testów istotności zmiennych. 



M3-U-6 
M3-U-7 

 

M3-U-6 
M3-U-7 

 

Umie estymować, wykorzystując odpowiedni pakiet 
statystyczny, parametry w modelu regresji Poissona. Umie 
zinterpretować oszacowane wartości współczynników i wyniki 
testów istotności zmiennych. 

  
Kompetencje społeczne (zgodnie z zamieszczonymi ogólnymi 

efektami kształcenia  
 

 

M3_K-4 M3_K-4 
Jest świadomy własnych ograniczeń i wie kiedy zwrócić się do 
ekspertów 

Ocenianie ciągłe przez 
nauczyciela 

M3_K-1 M3_K-1 

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi 
inspirować i organizować proces uczenia się innych osób, 
rozumie potrzebę i umiejętność samokształcenia, wykazuje 
zdolność do pracy  w zespole 

M3_K-6 M3_K-6 Rozumie własną sytuację, ograniczenia z nią związane, wykazuje 
znajomość i zdolność rozwijania zasad etyki zawodowej 

M3_K-2 M3_K-2 
Efektywnie i skutecznie działa, prowadzi badania naukowe, 
potrafi odnaleźć się na rynku pracy 

   
 

Punkty ECTS 2 

 
Treści merytoryczne przedmiotu:  

Tematyka Forma (wykłady, ćwiczenia 
itp…) 

Regresja liniowa, uogólnione modele liniowe wykład, ćwiczenia 
Konstrukcja modelu i jego interpretacja wykład, ćwiczenia 
Metody oceny dobroci dopasowania modelu do danych wykład, ćwiczenia 
Wnioskowanie w oparciu o oszacowaną postać modelu wykład, ćwiczenia 
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Literatura podstawowa i uzupełniająca:  

Pagano M., Gavreau K.: Principles of Biostatistics (wybrane rozdziały) 
Altman D.: Practical Statistics in Medical Research  (wybrane rozdziały) 

 
Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu:  
Student jest zobowiązany do czynnego uczestnictwa w zajęciach, co jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu. W przypadku 
nieobecności jest zobowiązany do samodzielnego wykonania i przedstawienia wyników zadań realizowanych na zajęciach. 
Więcej niż 40% nieobecności kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu. 

 

Data opracowania 
programu: 

1.10.2019 Program opracował: prof. wizyt dr Tomasz Burzykowski 

 
 
 
 


