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Цели на предметната програма (компетенции): Студентите треба да нучат
да применуваат веројатносно статистички методи за анализа и моделирање
во биоимформатиката. Посебно да станат фамилијарни со Баесовите
мрежи, изведување на заклучоци во баесови мрежи и учење на Баесовите
мрежи од податоците. Потоа да можат истите да ги применат во
биоинформатиката во полето на молекуларната филогенетика. Да умеат да
анализираат податоци од експресија на гени и анализа на поврзаност на
гените.
Содржина на предметната програма: Основи на генетика. Веројатносни
аспекти на мутации, селекција и генетско насочување и природна
селекција. Примена на веројатносно статистички модели во молекуларна
филогенетика.Анализа на податоци од експресија на гени.Анализа на
генетски врски.
Методи на учење: предавања, и лабораториски вежби, израотка на
проектна задача и самостојно учење.
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