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CELE STUDIÓW 

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do analizy i modelowania 

różnorodnych struktur danych biznesowych. W szczególności słuchacze będą zdobywać 

wiedzę i doskonalić umiejętności techniki przetwarzania, wizualizacji oraz szeroko rozumianej 

analizy danych mierzonych na różnych skalach pomiarowych w ujęciu jedno  

i wielowymiarowym, zjawisk zależnych jak i niezależnych od czasu. Poznają możliwości  

i techniki analiz statystycznych z wykorzystaniem narzędzi R i Python, z naciskiem na biblioteki 

umożliwiające wykonanie zaawansowanych analiz jak również integrację środowisk 

niezbędnych w pracy analityka danych.  Do utrwalenia podstaw analiz statystycznych będzie 

wykorzystane estat.me (narzędzie statystyczne w wersji  on-line). 

 

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Symbol 

efektu  

uczenia się 

dla kierunku 

WIEDZA Symbol efektu  

z 

rozporządzenia1* 

AMDB_W01 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu wybrane 

zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie 

wyjaśniające złożone zależności między nimi 

stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną  

z zakresu dyscypliny naukowej ekonomia i finanse 

tworzących uporządkowaną i podbudowaną 

teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe oraz 

wybrane zagadnienia z zakresu analizy  

i modelowania jedno oraz wielowymiarowych 

zbiorów danych 

 

P7S_WG 

AMDB_W02 Zna i rozumie podstawowe zasady tworzenia  

i rozwoju różnych form przedsiębiorczości  

P7S_WK 

Symbol 

efektu  

uczenia się 

dla kierunku 

UMIEJĘTNOŚCI Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

AMDB_U01 Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do 

formułowania i rozwiązywania nietypowych 

problemów oraz innowacyjnie wykonywać zadania w 

nieprzewidywalnych warunkach przez dobór oraz 

stosowanie właściwych metod i narzędzi w tym 

zaawansowanych technik informatyczno-

komunikacyjnych 

P7S_UW 

AMDB_U02 Potrafi samodzielnie planować i realizować własne 

uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać 

innych w tym zakresie   

P7S_UU 

                                                           
1* Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów 

uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji 



 

Symbol 

efektu  

uczenia się 

dla kierunku 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

AMDB_K01 Jest gotowy do uznania znaczenia wiedzy  

w rozwiązywaniu problemów poznawczych  

i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów  

w przypadku trudności z samodzielnym 

rozwiązywaniem problemów 

P7S_KK 

AMDB_K02 Jest gotowy do myślenia i działania w sposób 

przedsiębiorczy  

P7S_KO 

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 Podstawy statystyczne analizy 

danych 

Wykład 

Ćwiczenia 

e-learning 

12 

24 

4 

 

6 

2 Programowanie w Python i R Laboratorium 24 4 

3 Algorytmy uczenia 

maszynowego  

i data mining 

Wykład 

Laboratorium 

e-learning  

16 

32 

4 

 

8 

4 Wizualizacja danych Wykład 

Laboratorium 

e-learning  

4 

16 

4 

 

5 

5 Liniowe i nieliniowe modele 

eksploracyjno-predykcyjne 

Wykład 

Laboratorium 

e-learning 

14 

24 

4 

 

7 

Karty opisu przedmiotu/modułu stanowią załączniki od 1 do 5 w załączniku 2 

 

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW I ZASADY REKRUTACJI 

 

Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest okresowo zgodnie z harmonogramem 

rekrutacji. 

O przyjęciu na studia decyduje:  

● posiadanie kwalifikacji II stopnia (posiadanie tytułu zawodowego magistra)  

● kolejność zgłoszeń.  

Studia trwają 2 semestry i są uruchamiane w semestrze zimowym lub letnim.  

 

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

 

Zaliczenie poszczególnych modułów  

Zadania projektowe i testy zaliczeniowe, w zależności od modułu 

Ocena końcowa – średnia ocen poszczególnych modułów ważona punktami ECTS  

 

 


