
 

UCHWAŁA NR 61/2019 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 20 marca 2019 r. 
 

w sprawie utworzenia kierunku Data Science  
na poziomie studiów drugiego stopnia 

 
Na podstawie § 118 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, w związku z art. 205 ust. 4 
ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1669, z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 10 i art. 70 ust. 1 ustawy  
z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668,  
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:     
 

§ 1.1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego tworzy kierunek Data Science (analiza danych) 
na poziomie studiów drugiego stopnia.  

2. Studia na kierunku Data Science prowadzone są w języku angielskim. 
3. Efekty kształcenia dla kierunku studiów Data Science – studia drugiego stopnia, profil 

ogólnoakademicki, obszar kształcenia w zakresie nauk ścisłych, dziedzina nauk matematycznych 
– zawiera załącznik do niniejszej uchwały. 

 
§ 2.1. Pierwsza rekrutacja na studia, o których mowa w § 1 w formie stacjonarnej, 

zostanie przeprowadzona na rok akademicki 2019/2020 na zasadach określonych w ust. 2. 
2. Ustala się zasady i tryb rekrutacji na kierunek Data Science w brzmieniu: 

Kierunek studiów: DATA SCIENCE 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia w języku angielskim (2-letnie magisterskie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarna 
Jednostka prowadząca: Wydział Matematyki i Informatyki 

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający co najmniej tytuł 
licencjata lub równorzędną kwalifikację pierwszego stopnia w dziedzinie nauk inżynieryjno-
technicznych lub w dyscyplinach matematyka i informatyka legitymujący się znajomością języka 
angielskiego przynajmniej na poziomie B2 ESOKJ.   
Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie listy rankingowej. Punktacja kandydatów zostanie 
wyliczona według wzoru  

(S – 3)*20 + W, 

gdzie S oznacza średnią arytmetyczną z ocen ze studiów pierwszego stopnia, a W jest wynikiem 
pisemnego egzaminu kwalifikacyjnego ocenionego w skali od 0 do 60 pkt. Podczas egzaminu 
sprawdzana będzie wiedza w zakresie trzech, wybranych przez kandydata, z pięciu przedmiotów: 
Statystyka, Rachunek Prawdopodobieństwa, Modele liniowe, Sztuczna Inteligencja, Wstęp do 
Informatyki (szczegółowe zagadnienia są zgodne z treściami kształcenia zawartymi w sylabusach 
powyższych przedmiotów dostępnymi na stronie usosweb.uni.wroc.pl). 
Kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia prowadzone na Wydziale Matematyki i 
Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego nie wcześniej niż 16 miesięcy przed terminem 
zamknięcia rejestracji oraz uzyskali średnią ocen co najmniej 4.5 otrzymują maksymalną liczbę 
100 punktów rekrutacyjnych.  
 

CUDZOZIEMCY 
Studia adresowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków w obszarze nauk 
ścisłych lub technicznych. Od kandydatów wymagane jest posiadanie wiedzy w zakresie podstaw 
rachunku prawdopodobieństwa i statystyki oraz podstaw informatyki.  
Procedura rekrutacyjna obejmuje dwa etapy: 
Etap 1 
Rejestracja i złożenie dokumentów (z wyłączeniem listu rekomendacyjnego) poprzez system 
Internetowej Rejestracji Kandydatów. Wymagane jest złożenie następujących dokumentów: 
- dokument poświadczający ukończenie studiów wyższych (wraz z tłumaczeniem na język polski 
albo angielski), 
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- suplement do dyplomu (albo inny dokument) opisujący zrealizowany program kształcenia, 
obejmujący wykaz przedmiotów/ kursów oraz uzyskanych ocen (wraz z tłumaczeniem na język 
polski albo angielski), 
- certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie B2 (o ile 
język angielski nie jest językiem natywnym kandydata), 
- podanie/ list motywacyjny zawierający: a) uzasadnienie wyboru kierunku studiów - Data 
Science, b) plany i zamierzenia edukacyjne/naukowe/zawodowe, c) opis dotychczasowych 
doświadczeń w zakresie Data Science (w tym np. informacje o uczestnictwie w realizacji 
projektów, wygłoszonych prezentacjach na konferencjach, zamieszczonych projektach na 
GitHub), 
- przynajmniej jeden list rekomendacyjny od pracownika naukowego bądź pracodawcy. List musi 
być nadesłany przez osobę rekomendującą bezpośrednio na adres: international@uwr.edu.pl  
(z tematem: ,,Data Science: a recommendation letter”). 
Komisja Rekrutacyjna dokona oceny kandydatów (w skali 0 - 600 punktów) uwzględniając: 
- przebieg zrealizowanych studiów (0 - 200 punktów) 
- podanie/ list motywacyjny (w tym opis dotychczasowych osiągnięć akademickich/naukowych)  
(0 - 200 punktów) 
- list rekomendacyjny (0 - 200 punktów) 
Do drugiego etapu rekrutacji zakwalifikowanych zostanie, 10 kandydatów znajdujących się na 
najwyższych pozycjach na liście rankingowej. Komisja Rekrutacyjna skontaktuje się z 
kandydatami zakwalifikowanymi do drugiego etapu procesu rekrutacyjnego w celu ustalenia 
terminu rozmowy kwalifikacyjnej. 
Etap 2 
Rozmowa kwalifikacyjna. Jeżeli kandydat nie może przybyć na rozmowę kwalifikacyjną do 
siedziby Uczelni, rozmowa może zostać przeprowadzona zdalnie (np. przez Skype). 
W czasie rozmowy kandydaci mogą spodziewać się pytań dotyczących wybranych zagadnień z 
zakresu matematyki oraz programowania. Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej będzie oceniany po 
jej przeprowadzeniu, w skali 0 – 400 punktów. W oparciu o końcową listę rankingową 
kandydatów obejmującą sumę punktów z obu etapów procesu rekrutacyjnego (0 – 1000 
punktów) ustalona zostanie lista przyjętych w ramach limitu miejsc na studia. 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Rektor: prof. A. Jezierski 
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Załącznik do uchwały Nr 61/2019 Senatu Uniwersytetu  
Wrocławskiego z dnia 20 marca 2019 r. 

 
Wydział: Matematyki i Informatyki 
Kierunek studiów: Data Science 
Obszar kształcenia w zakresie: nauk ścisłych 
Dziedzina nauki: dziedzina nauk matematycznych 
Dyscyplina naukowe: matematyka, informatyka 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 
Poziom kwalifikacji: 7 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Kod efektu 
kształcenia 
dla kierunku 

studiów 

Efekty kształcenia dla kierunku studiów 
Data Science. 

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku  
Data Science absolwent:  

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego stopnia PRK 
z uwzględnieniem 

efektów właściwych 
dla obszaru 

WIEDZA 

K_W01 zna kluczowe koncepcje, metody i algorytmy analizy danych P7S_WG 

K_W02 zna i rozumie statystyczne podstawy modelowania dużych 
zbiorów danych 

P7S_WG 

K_W03 zna i rozumie podstawy matematyczne algorytmów 
optymalizacji stosowanych w uczeniu maszynowym 

P7S_WG 

K_W04 zna współczesne metody uczenia maszynowego w tym 
klasyfikacji i grupowania danych, rozumie ich zalety i 
ograniczenia 

P7S_WG 

K_W05 zna i rozumie metody stosowane w analizie danych w stopniu 
umożliwiającym twórcze ich wykorzystywanie 

P7S_WG 

K_W06 ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z zakresu metod 
służących do modelowania złożonych i nietypowych procesów 
generujących dane 

P7S_WG 

K_W07 zna najnowsze odkrycia i kierunki rozwoju analizy danych P7S_WG 

K_W08 ma pogłębioną, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie 
wiedzę w obrębie indywidualnie projektowanej ścieżki 
kształcenia 

P7S_WG 

K_W09 zna wybrane zagadnienia z zakresu nauk humanistycznych i 
społecznych  

P7S_WK 

K_W10 zna ekonomiczne, prawne i etyczne uwarunkowania 
profesjonalnej działalności związanej z analizą danych ze 
szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego 

P7S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI  

K_U01 

potrafi określić rodzaj problemu postawionego przy analizie 
danych (klasyfikacja, grupowanie, optymalizacja, redukcja 
wymiaru, wizualizacja wielowymiarowych danych, 
aproksymacja) 

P7S_UW 

K_U02 
potrafi właściwie dobierać środki i metody działania do 
rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów w obrębie 
analizy danych 

P7S_UW 

K_U03 potrafi dobierać i stosować odpowiednie metody 
przetwarzania danych umożliwiające ich dalszą analizę P7S_UW 

K_U04 potrafi zaprojektować i zaimplementować algorytmy 
przetwarzania danych  P7S_UW 

K_U05 potrafi stosować teorię testowania hipotez i estymacji 
parametrów do analizy złożonych problemów P7S_UW 

K_U06 potrafi wykorzystywać infrastrukturę informatyczną do 
efektywnego przetwarzania dużych danych P7S_UW 
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K_U07 
potrafi wykorzystywać modele statystyczne do interpretacji i 
wyjaśniania zależności występujących w analizowanych 
danych 

P7S_UW 

K_U08 

potrafi - wykorzystując poznane metody, techniki i narzędzia- 
rozwiązywać oraz analizować otrzymane rozwiązania 
problemów w obrębie indywidualnie projektowanej ścieżki 
kształcenia 

P7S_UW 
P7S_UK 

K_U09 

potrafi posługiwać się językiem angielskim na poziomie 
pozwalającym na swobodne korzystanie z dostępnych źródeł 
oraz uczestnictwo w dyskursie naukowym dotyczącym 
studiowanych zagadnień 

P7S_UK 

K_U10 
potrafi formułować opinie na temat wybranych zagadnień z 
zakresu analizy danych, a także prowadzić dyskusję 
przedstawiając i oceniając różne opinie i stanowiska  

P7S_UK 

K_U11 
potrafi przygotować prezentacje dotyczące zaawansowanych 
zagadnień w obrębie analizy danych i prezentować je osobom 
niebędącym specjalistami w tym zakresie 

P7S_UK 

K_U12  

potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności 
zawodowe, samodzielnie projektuje ścieżkę kształcenia i 
konsekwentnie dąży do jej realizacji, a także potrafi wskazać 
innym możliwe ścieżki kształcenia  

P7S_UO 
P7S_UU 

K_U13  
jest świadom znaczenia wysiłku zespołowego dla pomyślności 
różnych przedsięwzięć, efektywnie pracuje w zespole, potrafi 
organizować pracę zespołu  

P7S_UO 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 
jest świadom możliwości popełniania błędów przez siebie i 
innych, wykazuje rozważny krytycyzm wobec odbieranych 
treści oraz otrzymywanych wyników  

P7S_KK 

K_K02 

jest świadom roli i znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu 
problemów o charakterze poznawczym oraz praktycznym, 
typowych dla zawodów i miejsc pracy właściwych dla 
absolwentów studiów na kierunku Data Science 

P7S_KK 

K_K03 

wykazuje gotowość do wypełniania społecznych zobowiązań 
wynikających z charakteru pracy typowej dla absolwentów 
studiów na kierunku Data Science, w szczególności aktywnie 
prezentuje krytyczną postawę wobec stwierdzeń, uwag i 
wniosków, zwłaszcza niepopartych logicznym uzasadnieniem  

P7S_KO 

K_K04 

wykazuje gotowość do pełnienia, w sposób odpowiedzialny i 
respektujący zasady etyki zawodowej, ról zawodowych 
wymagających kompetencji zdobywanych w ramach studiów 
na kierunku Data Science, w szczególności jest gotów do 
formułowania opinii o zagadnieniach opisywalnych językiem 
matematycznym 

P7S_KR 

K_K05 
wykazuje samodzielność myślenia i działania przy 
rozwiązywaniu problemów i wykonywaniu zadań typowych dla 
zawodów związanych z realizowanym kierunkiem studiów  

P7S_KO 

K_K06 wykazuje przedsiębiorczość w dążeniu do realizacji podjętych 
zadań  P7S_KO 

 

*Objaśnienie symboli: 

PRK – Polska Rama Kwalifikacji 
P6S_WG/P7S _WG – kod składnika opisu kwalifikacji dla poziomu 6 i 7 w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej 
Ramy Kwalifikacji 
WG_1 – kolejny kod składnika opisu PRK w obrębie kategorii charakterystyki kwalifikacji 
K (przed podkreśleniem) – kierunkowe efekty kształcenia 
W – kategoria wiedzy 
U – kategoria umiejętności 
K (po podkreśleniu) – kategoria kompetencji społecznych 
01, 02, 03 i kolejne – kolejny numer kierunkowego efektu kształcenia 


