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UCHWAŁA nr 82/2018 
 RADY WYDZIAŁU BIOTECHNOLOGII  

z dnia 26 czerwca 2018 r. 
 

w sprawie zatwierdzenia zmiany nazwy Zakładu Genomiki na Zakład Bioinformatyki i Genomiki 

 

Rada Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2018 r. 

zatwierdziła propozycję  zmiany nazwy Zakładu Genomiki na Zakład Bioinformatyki i Genomiki.  

UZASADNIENIE 

Powód zmiany nazwy jest konieczny w związku z prowadzeniem od dawna przez Zakład Genomiki licznych 
tematów badawczych związanych z bioinformatyką. Bioinformatyka jest intensywnie rozwijającą się 
interdyscyplinarną dziedziną wiedzy, która wykorzystuje metody i narzędzia informatyczne i matematyczne do 
rozwiązywania problemów z nauk biologicznych. Od ponad 20 lat Zakład prowadzi badania naukowe związane 
z bioinformatyką i biologią obliczeniową, które zaowocowały opublikowaniem ponad 250 prac w tych 
dziedzinach w czasopismach bioinformatycznych, jak Bioinformatics, Journal of Computational Biology, 
Biosystems, R Journal, Lecture Notes in Computer Science, Advances in Complex Systems. Współpracujemy 
naukowo z badaczami z Center for Biological Sequence Analysis przy Politechnice Duńskiej będących 
członkami jednej z najstarszych i największych grup bioinformatycznych na świecie. Aktualnie termin genomika 
ma bardziej ograniczone znaczenie i nie pokrywa wielu aspektów działalności Zakładu. 

Drugim powodem decydującym o zmianie nazwy jest prowadzenie przez Zakład Genomiki od wielu lat 
następujących kursów: Informatyka, Informatyka dla biologów, Bioinformatyka oraz Hidden Markov Models for 
Bioinformatics na różnych kierunkach dla studentów biotechnologii, biologii i matematyki. Prowadzona jest 
również specjalność bioinformatyka na kierunku biotechnologia, która uzyskuje coraz większe zainteresowanie 
studentów. Wynika to z coraz większej potrzeby stosowania narzędzi informatycznych we współczesnym 
świecie. Prowadzony jest także wykład i ćwiczenia dla studentów anglojęzycznych na kierunku biotechnologia: 
Bioinformatics oraz Computer Science. 

Pracownicy Zakładu są również członkami Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego od czasu jego założenia 
oraz recenzują prace magisterskie i doktorskie w konkursie tego towarzystwa. Jeden z pracowników Zakładu 
jest od wielu lat członkiem komitetu naukowego corocznej międzynarodowej konferencji International 
Conference on Bioinformatics Models, Methods and Algorithms. Zakład Genomiki współorganizuje również 
konferencję Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego oraz międzynarodową konferencję Why R. 

Zmiana nazwy i prowadzenie przedmiotów informatycznych jest również związane z aktualnymi potrzebami 
rynku pracy. 

 

                                                        
        Przewodnicząca 

 Rady Wydziału Biotechnologii     
 
        Dziekan: dr hab. Dorota Nowak 



 

 

 


