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Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu
zajęć
Celem modułu jest zapoznanie studentów z metodami i algorytmami rozpoznawania wzorców w
zastosowaniu do medycznych danych obrazowych. W trakcie modułu studenci zapoznają się zarówno z
metodami tradycyjnymi (template matching, statystyczna analiza kształtu, modele Markova) jak i z
metodami opartymi o uczenie maszynowe. W trakcie zajęć seminaryjnych omawiane są praktyczne
przykłady wykorzystania metod rozpoznawania wzorców w analizie (również ilościowej) obrazów
medycznych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU

Student, który zaliczył moduł zajęć zna i
rozumie/potrafi/jest gotów do

Powiązania z
KEU

Sposób weryfikacji i oceny efektów
uczenia się osiągniętych przez studenta
w ramach poszczególnych form zajęć i
dla całego modułu zajęć

Wiedza: zna i rozumie
M_W001

Zna podstawy teoretyczne algorytmów
rozpoznawania wzorców

SDA3A_W01

Aktywność na zajęciach

M_W002

Zna aktualne trendy związane z
wykorzystaniem metod "pattern
recognition" w analizie obrazów
medycznych

SDA3A_W02

Aktywność na zajęciach

SDA3A_U01

Aktywność na zajęciach

Umiejętności: potrafi
M_U001

Potrafi zaprojektować proces
przetwarzania danych medycznych z
wykorzystaniem algorytmów
rozpoznawania wzorców
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M_U002

Potrafi w praktyce wykorzystać biblioteki
i pakiety oprogramowania do
implementowania algorytmów "pattern
recognition" w zastosowaniu do danych
medycznyc

SDA3A_U01

Aktywność na zajęciach

Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć

24

6

0

0

0

0

18

0

0

Lektorat

Prace kontrolne i
przejściowe

Zajęcia
warsztatowe

Zajęcia terenowe

Zajęcia
praktyczne

Zajęcia
seminaryjne

Konwersatorium

Ćwiczenia
projektowe

Ćwiczenia
laboratoryjne

Wykład

Suma

Ćwiczenia
audytoryjne

Forma zajęć dydaktycznych

0

0

0

Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form
zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie

Zajęcia
praktyczne

Prace kontrolne i
przejściowe

Lektorat

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

M_W002

Zna aktualne trendy związane z
wykorzystaniem metod "pattern
recognition" w analizie obrazów
medycznych

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Zajęcia
warsztatowe

Zajęcia
seminaryjne

Zna podstawy teoretyczne
algorytmów rozpoznawania
wzorców

Konwersatorium

M_W001

Wykład

Ćwiczenia
projektowe

Zajęcia terenowe

Forma zajęć dydaktycznych

Ćwiczenia
laboratoryjne

Student, który zaliczył moduł
zajęć zna i rozumie/potrafi/jest
gotów do

Ćwiczenia
audytoryjne

Kod MEU

Wiedza: zna i rozumie

Umiejętności: potrafi
M_U001

Potrafi zaprojektować proces
przetwarzania danych
medycznych z wykorzystaniem
algorytmów rozpoznawania
wzorców

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

M_U002

Potrafi w praktyce wykorzystać
biblioteki i pakiety
oprogramowania do
implementowania algorytmów
"pattern recognition" w
zastosowaniu do danych
medycznyc

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-
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Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta

Obciążenie
studenta

Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka

24 godz

Przygotowanie do zajęć

10 godz

przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania

5 godz

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć

40 godz

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

79 godz

Punkty ECTS za moduł

3 ECTS

Pozostałe informacje

Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form
zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład

W trakcie wykładu przedstawione zostaną:
klasyczne algorytmy klasy “pattern recognition” (“template matching”, statystyczne
modele kształtu, modele Markova)
algorytmy oparte o uczenie maszynowe (sieci neuronowe, lasy losowe, metody
regresji, metody ekstrakcji cech)
Zajęcia seminaryjne

Prowadzący w oparciu o przegląd bieżącej literatury proponuje słuchaczom listę
artykułów z czasopism branżowych (m.in. IEEE Transactions on Medical Imaging,
Medical Image Analysis), które będą podstawą do dyskusji na zajęciach
seminaryjnych. Słuchacze referują artykuły w trakcie kolejnych zajęć seminaryjnych,
przedstawiając w szczególności algorytmy rozwiązania problemów, będących
przedmiotem omawianych artykułów. Słuchacze prezentują również samodzielnie
wykonane implementacje omawianych algorytmów.

Metody i techniki kształcenia:
Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w
połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do
prezentowanych zagadnień.
Zajęcia seminaryjne: Dyskusja moderowana przez prowadzącego.

Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady
zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:
Zaliczenie na podstawie prezentacji podstaw teoretycznych i implementacji omawianego przez
słuchacza algorytmu.

Zasady udziału w poszczególnych zajęciach, ze wskazaniem, czy obecność
studenta na zajęciach jest obowiązkowa:
Wykład:
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– Obecność obowiązkowa: Tak
– Zasady udziału w zajęciach: – Obecność obowiązkowa: Tak
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania
zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
Zajęcia seminaryjne:
– Obecność obowiązkowa: Tak
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci referują wskazane przez prowadzącego artykuły dotyczące
zastosowań metod rozpoznawania wzorców w analizie obrazów medycznych.

Sposób obliczania oceny końcowej
Średnia z ocen prezentacji teoretycznej algorytmu i oceny za implementacji algorytmu. Obie oceny
cząstkowe muszą być pozytywne.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności
studenta na zajęciach:
Zaliczenie indywidualne po uzgodnieniu z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności
modułów
Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.
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Informacje dodatkowe
Brak

4/4

