
 

 

UCHWAŁA NR 89/2022 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 22 czerwca 2022 r. 
 

w sprawie programu studiów dla kierunku Data Science  
na poziomie studiów drugiego stopnia 

 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz. U. 2022 poz. 574, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego ustala program studiów dla kierunku Data 
Science na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla cykli kształcenia 
rozpoczynających się od roku akademickiego 2022/2023 w brzmieniu określonym w załączniku 
do niniejszej uchwały.   
 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Rektor: prof. R. Olkiewicz 
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Załącznik do uchwały Nr 89/2022 Senatu Uniwersytetu  
Wrocławskiego z dnia 22 czerwca 2022 r. 

 
 

PROGRAM STUDIÓW: DATA SCIENCE, STUDIA STACJONARNE II STOPNIA  
  

Data Science to interdyscyplinarny kierunek studiów umożliwiający zdobycie nowoczesnej, 
specjalistycznej wiedzy i umiejętności w zakresie przetwarzania i analizy danych.  
 
Studia oferują unikalne połączenie teorii - zrozumienia podstaw i warunków działania optymalnych 
metod statystyki, uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji z praktyką – skutecznym stosowaniem 
algorytmów na rzeczywistych zbiorach danych. 
 
Nabywanie nowych, specjalistycznych kompetencji oparte jest na pogłębionej wiedzy matematycznej 
oraz znajomości nowoczesnych metod informatycznych. Studia pozwalają nie tylko na zdobycie 
umiejętności stosowania poznawanych metod i technik analizy danych, ale także na twórcze ich 
wykorzystywanie przy podejmowaniu nowych problemów badawczych. Studia stwarzają możliwość 
śledzenia najnowszych osiągnięć w zakresie analizy danych prezentowanych na konferencjach i 
opisywanych w czasopismach, a także współuczestniczenia z pracownikami naukowymi Wydziału w 
rozwoju nauki. 
 
Studia II stopnia na kierunku Data Science prowadzone są wspólnie przez Instytut Informatyki i Instytut 
Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 
1. Organizacja studiów 
Studia II stopnia trwają 4 semestry. Organizacja studiów oparta jest na systemie punktowym ECTS 
(European Credit Transfer System). Do ukończenia studiów magisterskich na kierunku Data Science 
konieczne jest uzyskanie co najmniej 120 punktów ECTS i zrealizowanie programu kształcenia zgodnie 
z ramowym planem studiów opisanym w punkcie 3. Przedmioty obowiązkowe oraz podstawowe 
przedmioty kierunkowe wybrane przez studentów prowadzone są w języku angielskim. Studia kończą 
się przygotowaniem pracy dyplomowej oraz egzaminem dyplomowym.  
 
2. Wymagania wstępne i uzupełniające 
Studia na kierunku Data Science 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.  
Ponadto oczekiwane są udokumentowane kompetencje w zakresie przedmiotów: Modele liniowe i 
Sztuczna inteligencja. Student jest zobowiązany do zaliczenia przedmiotów prowadzących do uzyskania 
brakujących kompetencji do końca drugiego semestru studiów w trybie określonym przez Dziekana. 
 
3. Plan studiów 
Kształcenie prowadzące do osiągania zakładanych efektów kształcenia realizowane jest w oparciu o 
ramowy plan studiów obejmujący przedmioty i zajęcia obowiązkowe oraz moduły zajęć do wyboru przez 
studenta. 

Ramowy plan studiów 

przedmiot/wymóg 
Forma zajęć Egz. 

ECTS wykład ćw./lab. 
/sem 

Obowiązkowe przedmioty kierunkowe 
Numerical Optimization 30 45 + 8 
Machine Learning 30 30 + 7 
Statistical Learning 30 30 + 6 
Przedmioty kierunkowe do wyboru  min. 54 
(w tym: Podstawowe przedmioty kierunkowe do wyboru: min. 24 ECTS)  
Seminarium przeglądowe min. 2 
Team Project min. 4 
Język angielski - B2+  60 + 4 
Przedmiot z zakresu nauk humanistycznych i społecznych + 5 
Przygotowanie pracy magisterskiej 16 
Egzamin magisterski + 4 

                         
Razem 110 
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Moduły przedmiotów do wyboru. 
Oferta dydaktyczna WMI obejmuje listę podstawowych przedmiotów kierunkowych dla kierunku Data 
Science, która jest aktualizowana co roku i udostępniana na stronie datascience.uni.wroc.pl 
 
Podstawowe przedmioty kierunkowe do wyboru dla kierunku Data Science są zazwyczaj oferowane co 
dwa lata i realizują wymienione niżej treści programowe: 

● Analiza dużych zbiorów danych 
● Metody klasyfikacji i redukcji wymiaru 
● Symulacje i algorytmiczne zastosowania łańcuchów Markowa 
● Sieci neuronowe 
● Metody i narzędzia informatyczne w przetwarzaniu dużych danych 
● Przetwarzanie języka naturalnego 
● Eksploracja tekstów 
● Metody i narzędzia programowania numerycznego 
● Zaawansowana eksploracja danych 

 
Pozostałe przedmioty kierunkowe do wyboru obejmują: 

● Zaawansowane przedmioty informatyczne - symbol I2 
● Zaawansowane kursy informatyczne - symbol K2 
● Przedmioty obowiązkowe na studiach II stopnia na kierunku informatyka  
● Zaawansowane przedmioty matematyczne - symbol M 

 
Ponadto studenci mogą zaliczać inne przedmioty z oferty dydaktycznej wydziału, z listy uzupełniającej 
wskazanej przez Dziekana. 
 
4. Zaliczanie semestrów i ukończenie studiów 
Wymagania punktowe. Do zaliczenia kolejnych semestrów studiów należy uzyskać co najmniej 30*k 
punktów ECTS do zakończenia k-tego semestru dla k=1,2,3. Ponadto do zaliczenia drugiego semestru 
wymagane jest posiadanie kompetencji w zakresie Modeli liniowych oraz Sztucznej inteligencji (patrz 
punkt 2).  Aby zaliczyć czwarty semestr należy uzyskać co najmniej 100 pkt. ECTS. 
Warunki ukończenia studiów. Aby ukończyć studia na kierunku Data Science należy spełnić 
następujące warunki: 

● zrealizować plan studiów opisany w punkcie 3; 
● uzyskać łącznie co najmniej 120 punktów ECTS, w tym 16 ECTS za przygotowanie pracy 

dyplomowej oraz 4 ECTS za zdanie ustnego egzaminu dyplomowego obejmującego treści 
kształcenia z przedmiotów obowiązkowych oraz zagadnienia związane z przygotowaną pracą 
magisterską; 

● spełnienie dodatkowych wymagań określonych przez obowiązujące regulacje ogólnouczelniane i 
akty prawne (w szczególności zaliczenie lektoratu języka polskiego na poziomie A1 w przypadku 
cudzoziemców). 
 
 
 

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 

100  

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć 
z dziedziny nauk humanistycznych lub 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 studiów nie dotyczy 

Procentowy udział liczby 
punktów ECTS dla programu 
przyporządkowanego do więcej 
niż jednej dyscypliny 

matematyka      27% 
informatyka       49% 
informatyka techniczna i telekomunikacja 18% 
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Procentowy udział 
poszczególnych dyscyplin, do 
których odnoszą się efekty 
uczenia się. Suma udziałów 
musi być równa 100% 

matematyka      26% 
informatyka       53% 
informatyka techniczna i telekomunikacja 21% 

 
Łączna liczba godzin: min. 900
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OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU STUDIÓW 
 
Kierunek studiów: Data Science 
Dyscyplina naukowa: matematyka (26%) 
Dyscyplina naukowa: informatyka (53%) 
Dyscyplina naukowa: informatyka techniczna i telekomunikacja (21%) 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 
Poziom kwalifikacji: 7 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Tytuł nadawany absolwentom: magister 

Kod efektu uczenia 
się  

dla kierunku 
studiów 

Efekty uczenia się dla kierunku studiów  
 

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku Data Science 
absolwent uzyska efekty uczenia się w zakresie: 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego 
stopnia PRK 

(kody) 
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 
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  
K_W - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie wiedzy  
K_U - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie umiejętności  
K_K - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych  
01, 02, 03 i kolejne - kolejny numer kierunkowego efektu uczenia się
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Pokrycie efektów uczenia się 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 

Odniesienie do efektów 
uczenia się dla kierunku 

Data Science 

WIEDZA 

P7S_WG 
 

w pogłębionym stopniu - wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające 
złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną 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 studiów, główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych lub artystycznych, do 
których jest przyporządkowany kierunek studiów - w przypadku studiów o profilu ogólnoakademickim 

K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_W05, K_W06, 

K_W07, K_W08, 
 

P7S_WK 
 

fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, ekonomiczne, prawne, etyczne i inne warunkowania 
różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów, w tym zasady ochrony własności 
przemysłowej i prawa autorskiego podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości K_W09, K_W10, 

UMIEJĘTNOŚCI 

P7S_UW 
 

wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz 
innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez:  
- właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy, 
twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji, 

- dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-
komunikacyjnych, 

- przystosowanie istniejących lub opracowanie nowych metod i narzędzi, formułować i testować hipotezy 
związane z prostymi problemami badawczymi - w przypadku studiów o profilu ogólnoakademickim 

K_U01, K_U02, K_U03, 
K_U04, K_U05, K_U06, 

K_U07, K_U08, 
 

P7S_UK 
 

komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców,  
prowadzić debatę posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią 

K_U08, K_U09, K_U10, 
K_U11, 
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P7S_UO 
kierować pracą zespołu, współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować 
wiodącą rolę w zespołach K_U12, K_U13, 

P7S_UU 
samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym 
zakresie 

K_U12, 
 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

P7S_KK 
 

krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu 
problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z 
samodzielnym rozwiązaniem problemu 

K_K01, K_K02, 
 

P7S_KO 
 

wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska 
społecznego, inicjowania działania na rzecz interesu publicznego, myślenia i działania w sposób 
przedsiębiorczy 

K_K03, K_K05, 
K_K06, 

P7S_KR 

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 

K_K04 
 

 
Objaśnienie symboli:  
P6S_WG/P7S _WG – kod składnika opisu kwalifikacji dla poziomu 6 i 7 w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji  
K (przed podkreśleniem) - kierunkowe efekty uczenia się  
K_W – kierunkowe efekty uczenia się w zakresie wiedzy  
K_U – kierunkowe efekty uczenia się w zakresie umiejętności  
K_K – kierunkowe efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych  
01, 02, 03 i kolejne - kolejny numer kierunkowego efektu uczenia się
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Matryca efektów uczenia się, form ich realizacji oraz metod weryfikacji 

  

Data Science studia II stopnia                               zajęcia lub moduły zajęć 

Nazwa przedmiotu 

Numeri
cal 

Optimiz
ation 

Statistic
al 

Learnin
g 

Machine 
Learnin

g 

Podsta
wowe 

przedmi
oty 

kierunk
owe do 
wyboru

Przedmi
oty do 
wyboru 

Semina
rium 

przeglą
dowe 

Team 
Project

Moduł 
dyplom

owy 
(przygo
towanie 
pracy 

magiste
rskiej, 
egzami

n 
dyplom
owy) 

Język 
angielsk

i 

Przedmi
oty z 

zakresu 
nauk 

humani
styczny

ch i 
społecz
nych 

Suma 
punktó
w ECTS 
(min. 
110) 

Dyscyplina  

matematyka 
      min min min min       min 
4 6   6 6 1   6 1 -  30 

informatyka 
      min min min min       min 
4     12 21 1 2 13 1 -  54 

informatyka 
techniczna i 

telekomunikacja 

      min min min min       min 

    7 6 3   2 1 1 -  20 

  
ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

wiedza   
K_W01 x x x x x       
K_W02  x          
K_W03 x  x x x       
K_W04  x x x        
K_W05    x x x x x    
K_W06  x          
K_W07    x x x      
K_W08    x x x      
K_W09          x  
K_W10       x x    
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umiejętności  
K_U01   x x x  x x    
K_U02    x x       
K_U03   x x x  x x    
K_U04 x  x x   x     
K_U05  x  x x       
K_U06 x   x x  x x    
K_U07  x  x x       
K_U08    x x x      
K_U09 x x x   x  x x   
K_U10      x  x    
K_U11      x  x x   
K_U12    x x x x x x   
K_U13       x     

kompetencje społeczne  
K_K01      x      
K_K02 x x x x x x  x    
K_K03      x x   x  
K_K04       x     
K_K05       x x x   
K_K06               x      

             

formy 
realizacji 

wykład x x x x x         x  
ćwiczenia x     x x         x  
konwersatorium                 x    
laboratorium   x x x x            
seminarium           x          
projekt zespołowy             x        
tutorial               x      

metody 
weryfika

cji 

egzamin x x x x x     x x x  
sprawdzian 
pisemny   x                   

praca pisemna               x     
 

wypowiedź ustna  x  x       x x x      
prezentacja  x  x x      x x x      
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projekt 
programistyczny  x   x        x        
raport     x         x        

 

 
 

L.p. Nazwa przedmiotu Treści programowe 

1.  Optymalizacja Numeryczna 
(Numerical Optimization) 

Funkcje wypukłe. Teoria dualności. Optymalizacja. Modele programowania liniowego. 
Metoda gradientowa proximal oraz ADMM. Metoda interior-point. Metody iteracyjne. Metody 
stochastyczne. Metody nie wymagające liczenia pochodnych.  

2.  
Zaawansowane Metody Uczenia 
Statystycznego 
(Statistical Learning) 

Metody redukcji wymiaru. Uczenie z nadzorem i bez nadzoru. Modele predykcji. 

3.  Uczenie Maszynowe 
(Machine Learning) 

Podstawy wnioskowania statystycznego. Naiwny klasyfikator Bayesa. Regresja logistyczna. 
Drzewa decyzyjne. Podstawy sieci neuronowych. Kompromis między obciążeniem a wariancją, 
regularyzacja i metody zespołowe. Teoria PAC. Faktoryzacja macierzy, systemy rekomendujące. 

4.  Seminarium przeglądowe 
(Review seminar) Zaawansowane zagadnienia w najnowocześniejszych badaniach w obszarze Data Science 

5.  Projekt zespołowy 
(Team project) 

Narzędzia stosowane z rozwiązaniach problemów w obszarze Data Science. Narzędzie i metody 
używane w zespołowych projektach programistycznych. Typowy proces tworzenia 
oprogramowania. 

6.  Kluczowe przedmioty wybieralne 
(Core elective courses) 

Analiza dużych zbiorów danych. Metody klasyfikacji i redukcji wymiaru. Symulacje i 
algorytmiczne zastosowania łańcuchów Markowa. Sieci neuronowe. Eksploracja danych. 
Narzędzia i metody używane w przetwarzaniu dużych zbiorów danych. Przetwarzanie języka 
naturalnego. Eksploracja tekstu. Narzędzia i metody programowania numerycznego.  

 
 

 

 


