


Załącznik Nr 1 

OGÓLNY OPIS PROGRAMU KSZTAŁCENIA - kierunku studiów 

 

Dane podstawowe 

 

Nazwa Wydziału 

 

Wydział Matematyki i Informatyki 

 

Nazwa kierunku studiów 

 

Data Science 

 

Poziom kształcenia 

 

studia drugiego stopnia 

 

Poziom kwalifikacji 

 

poziom 7 PRK 

 

Profil kształcenia 

 

profil ogólnoakademicki 

 

Forma studiów 

 

studia stacjonarne 

 

Liczba semestrów 

 

4 

 

Język, w którym 

prowadzone są zajęcia 

 

angielski 

Koncepcja kształcenia  

 

Powiązanie z Misją i 

Strategią Rozwoju UWr 

 

 Studia na kierunku Data Science adresowane są 

do najzdolniejszych absolwentów studiów licencjackich 

w zakresie nauk ścisłych. Zaprojektowane są tak, aby pozwalały 

na pełny rozwój potencjału studentów i uzyskanie nowoczesnego 

wykształcenia otwierającego możliwość realizowania się w pracy 

naukowo-badawczej, czy też skutecznego aplikowania o pracę 

w najbardziej prestiżowych firmach w kraju i zagranicą 

na stanowiskach wykorzystujących wiedzę z zakresu 

matematyki w finansach i ubezpieczeniach, metod 

statystycznych i metod modelowania matematycznego. 

 Koncepcja studiów na kierunku Data Sciencezgodna jest 

ze strategicznymi celami Uczelni i Wydziału, które obejmują 

zagwarantowanie atrakcyjnego systemu kształcenia 

z zachowaniem podmiotowości studentów oraz rozwój kapitału 

ludzkiego. 

 

Dziedzina(y) nauki, do 

której odnoszą się efekty 

kształcenia 

 

dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych 

 

Dyscyplina(y) naukowe, 

do której odnoszą się 

efekty kształcenia 

informatyka,  

matematyka 



 

Dyscyplina wiodąca informatyka 

 

Ogólne cele kształcenia 

 

Celem kształcenia na kierunku Data Science jest: 

 umożliwienie studentom zdobycia podbudowanej 

teoretycznie, nowoczesnej, specjalistycznej wiedzy i 

umiejętności w zakresie przetwarzania i analizy danych; 

 doskonalenie umiejętności samodzielnego uczenia się, 

rozwijania swojej wiedzy, umiejętności i profesjonalnych 

kompetencji z wykorzystaniem nowoczesnych środków i 

metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania 

informacji i materiałów; 

 kształtowanie umiejętności i kompetencji niezbędnych 

do wykorzystywania wiedzy do rozwiązywania złożonych i 

nietypowych problemów badawczych w sposób twórczy, 

z zastosowaniem pogłębionej wiedzy matematycznej i 

nowoczesnych narzędzi informatycznych; 

 kształtowanie gotowości do odpowiedzialnego i rzetelnego 

wypełniania profesjonalnych ról i wykonywania zadań 

zawodowych. 

 

Wymagania wstępne dla 

kandydatów na studia, w 

tym cudzoziemców - 

zasady rekrutacji  

brzmieniu do ujęcia we 

właściwej Uchwale Senatu 

 

Opisane w oddzielnym dokumnecie 

 

Tytuł zawodowy 

uzyskiwany przez 

absolwenta 

 

magister 

 

Uzyskiwane uprawnienia 

zawodowe 

 

brak 

 

Przewidywane możliwości 

zatrudnienia (typowe 

miejsca pracy) 

 

Absolwenci kierunku Data Science przygotowani będą zarówno 

do podjęcia dalszego kształcenia w ramach studiów III stopnia i 

rozpoczęcia pracy naukowo-badawczej, jak i do podjęcia pracy 

w przedsiębiorstwach sektora ICT w kraju jak i za granicą, 

zwłaszcza w dziedzinie innowacyjnych technologii związanych 

z inżynierią wiedzy, uczenia maszynowego i statystycznego, 

w projektach badawczo-rozwojowych oraz w ośrodkach 

badawczo-naukowych. W zależności od indywidualnie wybranej 

ścieżki kształcenia, absolwent będzie miał poszukiwane na rynku 

pracy kompetencje w zakresie uczenia maszynowego, systemów 

rekomendujących, sieci neuronowych, inteligentnego 

przetwarzania danych multimedialnych, zwłaszcza obrazów i 

dźwięków, rozpoznawania obiektów i segmentacji na obrazach, 

rozpoznawania mowy, klasyfikacji i grupowania danych 

nieustrukturalizowanych. 

 

Wykaz interesariuszy 

zewnętrznych 

 

Nokia, PPG, Ten Square Game 



 

Informacje o 

zaprojektowanych 

zasadach i formach 

mobilności krajowej 

i zagranicznej 

umożliwiającej realizację 

programu kształcenia 

 

Studenci kierunku Data Science będą mieli możliwość udziału 

w krajowych i międzynarodowych programach wymiany 

studenckiej (np. MOST, Erasmus).  

Ponadto studenci będą zachęcani do regularnego udziału w 

konferencjach naukowych. 

 

Możliwość kontynuacji 

kształcenia 

 

studia III stopnia na kierunku matematyka lub na kierunkach 

pokrewnych w uczelniach krajowych i zagranicznych 

Wskaźniki ECTS 

Liczba punktów ECTS niezbędna do uzyskania kwalifikacji 120 

Łączna liczba punktów ECTS, które student musi uzyskać na zajęciach 

wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 
82  

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z 

obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych 
5 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z 

języka obcego 
4 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać realizując moduły 

kształcenia na zajęciach ogólnouczelnianych (lektoraty, moduły 

związane z przygotowaniem do zawodu nauczyciela)  

4  

Wymiar praktyki zawodowej i liczba punktów ECTS przypisanych 

praktykom określonym w programie kształcenia 
nie dotyczy 

Procentowy udział poszczególnych dziedzin, do których odnoszą się 

efekty kształcenia. Suma udziałów musi być równa 100% 

matematyka 45 % 

informatyka 55 % 

 



          Appendix No 2 
 

DESCRIPTION OF LEARNING OUTCOMES FOR  

THE FIELD OF STUDY 
 

Department:    Department of Mathematics  

        and Computer Science 
Field of study:               Data Science 

 
Field(s) of science:                      exact and natural sciences 
Scientific discipline(s):   mathematics, computer science 
Educational level:     2nd second-cycle studies 
Qualification level:     7 
Educational profile:   general academic 

Learning 

outcome code 

for the field of 

study 

 

Learning outcomes for the field of study: 

Data Science 

 
  

Upon completion of the second-cycle studies in the field of 
Data Science the graduate: 

Reference to 
the  second 

stage 
descriptors of 
PQF, inclusive 

of the outcomes  
specific to the 
area of exact 

sciences 

KNOWLEDGE 
K_W01 Knows the key concepts, methods and algorithms of data 

analysis 
P7S_WG 

K_W02 Knows and understands statistical foundations of modeling of 
big sets of data  

P7S_WG 

K_W03 Knows and understands mathematical foundations of 

optimization algorithms used in machine learning 
P7S_WG 

K_W04 Knows modern methods of machine learning, inclusive of 
those of data grouping and classification, understands their 
benefits and limitations 

P7S_WG 

K_W05 Knows and understands methods used in data analysis to the 
extent that allows him/her to apply them creatively 

P7S_WG 

K_W06 Has deepened and orderly knowledge about methods used in 
modeling complex and non-typical data-generating processes 

P7S_WG 

K_W07 Knows the latest discoveries and development directions of 
data analysis 

P7S_WG 

K_W08 Has deepened, orderly and theoretically-founded knowledge 
within an individually designed path of education 

P7S_WG 

K_W09 Knows selected issues from the area of human and social 
sciences 

P7S_WK 

K_W10 Knows economical, legal and ethical conditions of the 

professional activity connected with data analysis, with 
particular emphasis on the copyright law 

P7S_WK 

SKILLS 

K_U01 

Determines the category of a problem posed by data analysis 
(classification, grouping, optimization, dimensionality 
reduction, visualization of multidimensional data, 
approximation) 

P7S_UW 

K_U02 
Appropriately choses means and methods of operation to 
solve complex and atypical problems within data analysis P7S_UW 

K_U03 
Choses and applies appropriate methods of data processing 
that makes it possible to analyze them further P7S_UW 

K_U04 Designs and implements data processing algorithms P7S_UW 

K_U05 
Applies the theory of hypothesis testing and parameter 
estimation to the analysis of complex problems P7S_UW 

K_U06 
Knows how to use IT infrastructure to process big data 

effectively  P7S_UW 

K_U07 
Uses statistical models to interpret and explain relations 
occurring in analyzed data  P7S_UW 



K_U08 

Solves and analyzes – using methods, techniques and tools 

learned – obtained solutions of problems within individually 
designed path of education 

P7S_UW 

P7S_UK 

K_U09 

Uses English language at the level that allows him/her to 

freely use sources accessible and to participate in scientific 
discourse about studied issues 

P7S_UK 

K_U10 
Formulates opinions about chosen issues from data analysis, 
and is able to discuss presenting and evaluating various 
opinions and positions 

P7S_UK 

K_U11 
Prepares a presentation about advanced topics from data 
analysis and presents them to people who are not specialists 
in that area 

P7S_UK 

K_U12  

Acquires knowledge and develops professional skills on 
his/her own, independently designs his/her path of education 

and constantly strives at its realization, and suggests 
possible educational paths to others 

P7S_UO 

P7S_UU 

K_U13  
Is aware of the significance of a team effort for the success 
of various projects, works effectively in a team, organizes 
team work 

P7S_UO 

SOCIAL COMPETENCE 

K_K01 
Is aware of a possibility of making mistakes by her/himself 
and others, exhibits prudent criticism towards content 
received and results obtained 

P7S_KK 

K_K02 
Is aware of the role and significance of knowledge in solving 
problems of cognitive and practical character, typical for jobs 
and work-places specific to Data Science graduates 

P7S_KK 

K_K03 

Demonstrates readiness to fulfill social obligations arising 
from the character of work typical for the graduates of Data 

Science program; in particular, actively demonstrates critical 
attitude towards statements, comments and conclusions, 
especially those unsupported logical reasoning 

P7S_KO 

K_K04 

Demonstrates readiness to fulfill, in ways that are 
responsible and respect the principles of professional ethics, 
professional roles that require competencies won while 

pursuing Data Science program; in particular, he/she is 
prepared to formulate opinions about issues describable 
within mathematical language 

P7S_KR 

K_K05 
Demonstrates independence of thinking and acting in solving 
problems and executing tasks typical for jobs connected with 

the field of studies pursued 
P7S_KO 

K_K06 
Demonstrates initiative in striving at the realization of tasks 
undertaken P7S_KO 
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Pokrycie efektów kształcenia określonych w charakterystykach drugiego 

stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji przez efekty kierunkowe 

 

 

 

Kierunek studiów:   Data Science 

Poziom kształcenia: studia II stopnia 

Profil kształcenia:   ogólnoakademicki 

Kod składnika 
opisu Polskiej 

Ramy Kwalifikacji 

Efekty kształcenia określone w charakterystykach drugiego 

stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji z uwzględnieniem efektów dla 
obszaru kształcenia w zakresie nauk ścisłych 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia 
dla kierunku 
Data Science 

WIEDZA: absolwent zna i rozumie 

P7S_WG 

 
Zakres i głębia 
/kompletność 
perspektywy 
poznawczej i 
zależności 

(1) w pogłębionym stopniu - wybrane fakty, obiekty i 

zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające 

złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową 

wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych lub 

artystycznych tworzących podstawy teoretyczne, 

uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę 

obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane 

zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej 

– właściwe dla programu kształcenia 

 

(2) główne trendy rozwojowe dyscyplin naukowych lub 

artystycznych istotnych dla programu kształcenia 

DS_W01 

DS_W02 

DS_W03 

DS_W04 

DS_W05 

DS_W06 

DS_W08 

 

 

 

DS_W04 

DS_W07 

DS_W08 

(3) w pogłębionym stopniu teorie w zakresie dyscyplin 

naukowych właściwych dla kierunku studiów – potrafi 

samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa 

oraz ich dowody, a także znaczenie tych teorii dla postępu 

nauk ścisłych i przyrodniczych, poznania świata i rozwoju 

ludzkości 

DS_W04 

DS_W08 

 

(4) aktualne kierunki rozwoju i najnowsze odkrycia w 

zakresie dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku 

studiów 

DS_W07 

 

P7S_WK 
 

Kontekst 
/uwarunkowania, 

skutki 

(1) fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji 

 

(2) ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania różnych 

rodzajów działań związanych z nadaną kwalifikacją w tym 

podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności 

przemysłowej i prawa autorskiego 

DS_W09 

 

DS_W10 

 

(3) uwarunkowania etyczne i prawne związane z 

działalnością naukową dydaktyczną oraz wdrożeniową 

DS_W10 

 

UMIEJĘTNOŚCI: absolwent potrafi 

P7S_UW 
 

Wykorzystanie 
wiedzy  

/rozwiązywane 
problemy i 

wykonywane 
zadania 

(1) wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i 

rozwiązywać złożone i nietypowe problemy i innowacyjnie 

wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach 

przez  

- właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich 

pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i 

syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji tych 

informacji, 

DS_U01 

DS_U02 

DS_U03 

DS_U04 

DS_U05 

DS_U06 

DS_U07 

DS_U08 



- dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi w 

tym zaawansowanych technik informacyjno-

komunikacyjnych (ICT) 

 

(2) planować i wykonywać podstawowe badania, 

doświadczenia lub obserwacje dotyczące zagadnień 

poznawczych właściwych dla danego kierunku studiów 

DS_U01 

DS_U02 

DS_U03 

DS_U04 

DS_U05 

DS_U06 

DS_U07 

DS_U08 

(3) w sposób krytyczny ocenić wyniki eksperymentów, 

obserwacji i obliczeń teoretycznych, a także 

przedyskutować błędy pomiarowe i możliwości 

optymalizacji stosowanych procedur 

DS_U01 

DS_U02 

DS_U03 

DS_U04 

DS_U05 

DS_U06 

DS_U07 

DS_U08 

(4) zastosować zdobytą wiedzę w zakresie dyscyplin 

naukowych właściwych dla kierunku studiów do 

pokrewnych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych 

DS_U01 

DS_U02 

DS_U03 

DS_U04 

DS_U05 

DS_U06 

DS_U07 

DS_U08 

P7S_UK 
Komunikowanie 
się /dobieranie i 

tworzenie 
wypowiedzi, 

upowszechnianie 
wiedzy w 

środowisku 
naukowym i 

posługiwanie się 
językiem obcym 

(1) komunikować się na tematy specjalistyczne ze 

zróżnicowanymi kręgami odbiorców 

 

 

(2) prowadzić debatę 

 

(3) posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

DS_U08 

DS_U10 

DS_U11 

 

DS_U10 

 

DS_U09 

P7S_UO 
Organizacja pracy 

/planowanie i 
praca zespołowa 

kierować pracą zespołu DS_U12 

DS_U13 

P7S_UU 
Uczenie się 
/planowanie 

własnego rozwoju 
i rozwoju innych 

osób 

samodzielnie planować i realizować własne uczenie się 

przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie 

DS_U12 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: absolwent jest gotów do 

P7S_KK 
 

Oceny /krytyczne 
podejście 

(1) krytycznej oceny odbieranych treści 

 

(2) uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu 

problemów poznawczych i praktycznych 

DS_K01 

 

DS_K02 

 

P7S_KO 
 

Odpowiedzialność 
/wypełnianie 
zobowiązań 

społecznych i 
działanie na rzecz 

interesu 

(1) wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i 

organizowania działalności na rzecz środowiska 

społecznego 

 

(2) inicjowania działania na rzecz interesu publicznego 

 

DS_K03 

 

 

 

DS_K03 

 



publicznego (3) myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy DS_K05 

DS_K06 

P7S_KR 
Rola zawodowa 
/niezależność i 
rozwój etosu 

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 

DS_K04 

 

 


