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SEMESTRY 

2 

GODZINY 

160 

W tym: 

Wykłady: 56 

Ćwiczenia: 104 

Laboratoria: - 

E-learning: - 

 

ECTS 

30 

CELE STUDIÓW 

Celem studiów „Uczenie Maszynowe i Data Science” jest uzyskanie wiedzy  z zakresu 
sztucznej inteligencji oraz analizy danych.  
Podczas studiów Słuchacze zdobędą praktyczne umiejętności programowania w języku 
Python, które następnie będą mogli zastosować do przetwarzania, analizy oraz wizualizacji 
rzeczywistych danych, nie tylko w postaci strukturalnej, ale też zapisanych językiem 
naturalnym. Przedstawione na zajęciach modele rozwiązań z zastosowaniem sztucznej 
inteligencji, w szczególności algorytmy uczenia maszynowego pozwolą wpłynąć na 
umiejętność samodzielnego rozwiązania problemów z wykorzystaniem odpowiednich 
technik.  
Dodatkowo Słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu relacyjnych baz danych, hurtowni danych 
oraz systemów ETL, a także praktyczne umiejętności tworzenia zapytań w języku SQL. 
Efektywność przedstawionych metod przekłada się na szybkość rozwiązywania problemów 
związanych z zaawansowanym przetwarzaniem danych w biznesie, a także realizacji zadań 
analitycznych związanych z danymi. Całość wzbogacona jest o poznanie praktycznych 
zastosowań technologii chmurowych. 
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* Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na 

poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji 

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Symbol efektu  
uczenia się dla 

kierunku 

WIEDZA Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

UMDS_W01 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu - wybrane 
fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody 
 i teorie wyjaśniające złożone zależności między 
nimi, stanowiące zaawansowana wiedzę z zakresu  
Informatyki Technicznej i Telekomunikacji oraz  
z zakresu dyscyplin uzupełniających: Informatyki  
i Nauk o Zarządzaniu i Jakości tworzących podstawy 
teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną 
teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe 
zagadnienia oraz wybrane zagadnienia  
z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej - 
właściwe dla programu studiów. 

P7S_WG 

 

UMDS_W02 Zna i rozumie zastosowania praktyczne wiedzy  
z zakresu Informatyki Technicznej i Telekomunikacji 
oraz z zakresu dyscyplin uzupełniających: 
Informatyki i Nauk o Zarządzaniu i Jakości  
w działalności zawodowej związanej z informatyką. 

P7S_WG 

 

UMDS_W03 Zna i rozumie fundamentalne dylematy 
współczesnej cywilizacji związane z wykorzystaniem 
technologii informatycznych. 

P7S_WK 

Symbol efektu  
uczenia się dla 

kierunku 

UMIEJĘTNOŚCI Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

UMDS_U01 

 
Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę - 
formułować hipotezy, planować i przeprowadzać 
eksperymenty, a także wyciągać wnioski do 
rozwiązywania praktycznych problemów 
wymagających stosowania technologii 
informatycznych. 

P7S_UW 

 

UMDS_U02 

 
Potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne 
ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców posługując 
się specyficzną terminologią z zakresu informatyki. 

P7S_UK 

 



 

UMDS_U03 

 
Potrafi kierować pracą zespołu realizującego 
przedsięwzięcie informatyczne, współdziałać  
z innymi osobami w ramach prac zespołowych  
i podejmować wiodącą rolę w tych zespołach. 

P7S_UO 

 

UMDS_U04 

 
Potrafi samodzielnie planować i realizować własne 
uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać 
innych w tym zakresie. 

P7S_UU 
 

Symbol efektu  
uczenia się dla 

kierunku 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

UMDS_K01 

 
Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy 
 i odbieranych treści. 

P7S_KK 

 

UMDS_K02 Jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy  
w rozwiązywaniu problemów poznawczych  
i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów  
w przypadku trudności z samodzielnym 
rozwiązaniem problemu. 

P7S_KK 

 

UMDS_K03 Jest gotów do wypełnienia różnego rodzaju 
zobowiązań społecznych, inspirowania  
i organizowania działań na rzecz interesu 
publicznego. 

P7S_KO 

 

UMDS_K04 Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról 
zawodowych, z uwzględnieniem zmieniających się 
potrzeb społecznych, w tym rozwijania dorobku 
zawodu, podtrzymywania etosu zawodu, 
przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej 
oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad.  

P7S_KR 

minimum po dwa efekty, nie więcej niż po 4 w każdym obszarze 

 

PLAN STUDIÓW   

Lp. Nazwa przedmiotu/modułu Forma zajęć Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

1 Programowanie w języku Python (od podstaw) Wykład/ 

ćwiczenia 

16  

(4/12) 

3 

2 Bazy danych w języku SQL Wykład/ 

ćwiczenia 

16  

(4/12) 

3 

3 Podstawy sztucznej inteligencji Wykład/ 

ćwiczenia 

16  

(8/8) 

3 



 

 

4 Preprocessing danych rzeczywistych  Wykład/ 

ćwiczenia 

16  

(4/12) 

3 

5 Technologie chmurowe Wykład/ 

ćwiczenia 

16  

(4/12) 

3 

6 Uczenie maszynowe w języku Python  Wykład/ 

ćwiczenia 

16  

(8/8) 

3 

7 Przetwarzanie języka naturalnego w Python Wykład/ 

ćwiczenia 

16  

(8/8) 

3 

8 Narzędzia ETL i Hurtownie Danych  Wykład/ 

ćwiczenia 

16  

(8/8) 

3 

9 Wizualizacja danych w języku Python Wykład/ 

ćwiczenia 

16  

(4/12) 

3 

10 Rozproszone przetwarzanie danych Wykład/ 

ćwiczenia 

16  

(4/12) 

3 

Karty opisu przedmiotu/modułu stanowią załączniki od 1 do 10 (karty należy sporządzić wg 
wzoru określonego w zarządzeniu rektora – zob. załącznik 2). 

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW I ZASADY REKRUTACJI 

Ukończone studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. 

WYMAGANIA ZWIĄZANE Z UKOŃCZENIEM STUDIÓW (praca końcowa/egzamin/inne) 

Studia kończą się egzaminem pisemnym składającym się z pytań testowych opartych na 
wiedzy zdobytej podczas zajęć.  


