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Nazwa 
przedmiotu/modułu 

Zaawansowane metody 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 

Ćwiczenia: 20  

Założenia i cele 
przedmiotu 

Zapoznanie studentów z zaawansowanymi metodami statystycznymi użytecznymi w pracy 
badawczej - Metody statystyczne w epidemiologii  

Metody dydaktyczne prezentacja multimedialną, ćwiczenia w pracowni komputerowej, dyskusja 

Imi ę i nazwisko osoby 
prowadzącej przedmiot 

prof. wizyt dr Tomasz Burzykowski 
dr Dorota Citko 

 

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. 
Ocenianie ciągłe przez 
nauczyciela. 

M3-W-1 M3-W-1 
Zna podstawowe układy doświadczalne stosowane w 
epidemiologii (badania kohortowe, badania kliniczno-kontrolne) 

M3-W-1 M3-W-1 Zna miary efektu narażenia na ryzyko (różnica ryzyka, ryzyko 
względne, iloraz szans, różnica współczynników intensywności, 
iloraz współczynników intensywności). Wie, na czym polega 
bezpośrednia i pośrednia standardyzacja miar efektu. Zna 
metody estymacji punktowej i przedziałowej różnych miar 
efektu 

M3-W-1 M3-W-1 Wie, czym jest zakłócanie efektu (confounding) i analiza 
warstwowa 

  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 

 

Potrafi wybrać układ doświadczalny i miarę efektu odpowiednie 
dla studiowanego zagadnienia. Umie oszacować wybraną miarę 
efektu, zinterpretować uzyskaną wartość oszacowania i 
przeprowadzić  
odpowiedni test istotności statystycznej 

M3-U-6 
M3-U-7 

M3-U-6 
M3-U-7 

Umie ocenić, czy występuje zakłócanie efektu (confounding). 
Potrafi zastosować analizę warstwową. Umie zastosować 



  odpowiedni model statystyczny i zinterpretować jego wyniki 

   

  
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 1 

 
Treści merytoryczne przedmiotu:  

Tematyka Forma (wykłady, ćwiczenia 
itp…) 

Układy doświadczalne (badania kohortowe, badania kliniczno-kontrolne) ćwiczenia 
Miary efektu narażenia na ryzyko (różnica ryzyka, ryzyko względne, iloraz szans, różnica 
współczynników intensywności, iloraz współczynników intensywności), metody ich 
estymacji i testy istotności statystycznej 

ćwiczenia 

Bezpośrednia i pośrednia standaryzacja miar efektu ćwiczenia 
Zakłócanie (confounding) i analiza warstwowa ćwiczenia 
Zastosowania regresji liniowej, logistycznej i Poissona ćwiczenia 
  
  
  
  
  
  
  

 
Literatura podstawowa i uzupełniająca:  

Pagano M., Gavreau K.: Principles of Biostatistics (wybrane rozdziały) 
Kestenbaum B.: Epidemiology and Biostatistics (wybrane rozdziały) 
Kleinbaum D., Sullivan K.M., Barker N.D.: A Packet Guide to Epidemiology (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 

 
 
 
 


