
Ankieta Tutora SMP: IRENA ROTERMAN-KONIECZNA  

Stan na: 12.06.2015 

1) Proponowana tematyka (hasłowo): BIOINFORMATYKA 

2) Jak będzie wyglądała współpraca w ramach tutorialu ? 

SPOTKANIA RAZ W TYGODNIU – SEMINARIUM  

PRACA INDYWIDUALNA + PRACA W GRUPIE  

3) Jakiego typu praca roczna może być wykonywana ? MODELOWANIE KOMPUTEROWE  

4) Jaka jest proponowana przez tutora tematyka prac rocznych? BIOINFORMATYKA – 
TEMATYKA ZWIĄZANA Z SYMULACJAMI PROCESÓW BIOLOGICZNYCH W TYM 
ANALIZA GENOMU LUDZKIEGO ORAZ STRUKTURA BIAŁEK W SZCZEGÓLNOŚCI  

Bioinformatyka zajmuje się wersją in silico badań w dziedzinie biochemii i biotechnologii. 
Bioinformatyka zajmuje się analizą genomów (w tym genomu ludzkiego w szczególności). 
Bioinformatyka to także analizy na poziomie białek (analiza porównawcza sekwencji aminokwasów w 
białkach), oraz analiza struktur 3D białek. Bioinformatyka obejmuje też komputerowo wspomagane 
projektowanie leków. W zakres bioinformatyki wchodzi także tematyka dotycząca biologii systemów 
a więc symulacji procesów zachodzących w komórce i na poziomie organizmu. Bioinformatyka 
operuje rachunkiem prawdopodobieństwa, rachunkiem macierzowym, metodami optymalizacji, 
analizą równań różniczkowych.  

Potencjalne tytuły projektów :  

Analiza homologii – poszukiwania białek o wspólnym przodku ewolucyjnym. 

Analiza porównawcza struktur przestrzennych białek.  

Symulacja procesu fałdowania się białek wg opracowanego już wcześniej modelu.   

5) Jaka jest aktualna tematyka badań naukowych/współpracy międzygrupowej tutora? 

Aktualnie realizowany jest projekt analizy wiązania lipidów przez białka obecne w tkance mózgowej 
człowieka.  

6) Jaka wiedza byłaby przydatna przed rozpoczęciem współpracy z tutorem? Czy tutor wymaga/zaleca 
odbycie konkretnych kursów, lub zdobycie konkretnych umiejętności przed/na samym początku 
współpracy? 

Oczekiwana jest znajomość zagadnień biochemicznych na poziomie kursu podstawowego w 
dziedzinie bio- oraz umiejętność programowania w tym w dziedzinie rachunku prawdopodobieństwa 
oraz metod optymalizacji.  

 

7) Jakie jest podejście tutora do ewentualnej współpracy ze studentem: nastawione na specjalizację w 
danej dziedzinie czy bardziej interdyscyplinarne? Czy tutor może podać przykłady swoich publikacji 
popularnonaukowych (ze szczególnym uwzględnieniem publikacji interdyscyplinarnych)?  

W bazie PubMed są dostępne publikacje (np. hasło Roterman I) dostępna jest większość publikacji 
dotyczących tematyki badań prowadzonych w moim zespole.  



Działalność klasycznie INTERDYSCYPLINARNA łącząca nauki bio- oraz info- a więc podstawowa 
znajomość procesów biologicznych w komórce oraz umiejętność programowania i działania na 
bazach. 

8) Informacje  dodatkowe 

 

 

 


