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ANALIZA DANYCH Z PYTHON

BIG DATA I UCZENIE MASZYNOWE

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH

WPROWADZENIE DO STUDIÓW

ANALIZA DANYCH I WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE

ANALIZA DANYCH Z R

SZTUCZNA INTELIGENCJA
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Analiza danych z Python

Kod:  ICT_2_024.100

ECTS:  6

Li czba godzi n: 30 (wykład: 15, ćwiczenia: 15)

F orma zal i czeni a przedmi otu: Z/E

Opi s przedmi otu:

P ython stał się jednym z najpopularniejszych języków programowania do nauki o danych i opanowanie
tego języka jest kluczową umiejętnością zainteresowanych tą dziedziną. Ten kurs wprowadza słuchaczy
do P ythona w kontekście ściśle powiązanych obszarów klasyfikacji i analizy danych. Mowa o danych
różnego typu np. liczbowych jak i tekstowych. Zaprezentowane zostaną podstawy analiz oparte o
statystyki oraz uczenie maszynowe. Dokonane zostanie wprowadzenie do przetwarzania języka
naturalnego.

Treści  programowe: 
1. Instalacja i konfiguracja środowiska. 
2. Wprowadzenie do programowania w języku P ython. 
3. Typy danych. 
4. Instrukcje warunkowe. 
5. Konstrukcje iteracyjne. 
6. P rzetwarzanie danych tekstowych. 
7. P rzetwarzanie danych liczbowych. 
8. P odstawy analizy statystycznej. 
9. P odstawy analizy w oparciu o uczenie maszynowe. 
10. P odstawy klasyfikacji danych. 
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Big Data i uczenie maszynowe

Kod:  ICT_2_022.100

ECTS:  6

Li czba godzi n: 30 (wykład: 15, ćwiczenia: 15)

F orma zal i czeni a przedmi otu: Z/E

Opi s przedmi otu:

Głównym celem tego kursu jest wsparcie studentów i słuchaczy w nauce, zrozumieniu i praktyce big data
i podejścia do uczenia maszynowego. Kurs prowadzony w oparciu o środowisko języka R.

Treści  programowe: 
1. Konceptualizacja. 
2. Dane trywialne a duże zbiory danych. 
3. Techniki uczenia maszynowego. 
4. Skalowanie w uczeniu maszynowym.
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Projektowanie baz danych

Kod:  ICT_1_010.101

ECTS:  6

Li czba godzi n: 45 (wykład: 25, laboratorium: 20)

F orma zal i czeni a przedmi otu: E

Opi s przedmi otu:

P rzedmiot umożliwia zrozumienie sposobu gromadzenia, prezentacji i wyszukiwania danych w systemach
baz danych, głównie opartych o model relacyjny. Omawiane jest również zastosowanie nierelacyjnych
systemów baz danych ("NoSQL"). Wykład obejmuje projektowanie relacyjnych baz danych (model encja
związek, projektowanie schematów baz danych, normalizacja relacji) i ich implementację w systemach
serwerowych na przykładzie Microsoft SQL Server. Ważna część zajęć jest poświęcona językowi SQL
oraz przetwarzaniu transakcji. P onadto omówione są podstawowe zadania administracyjne w systemach
baz danych, w tym strategie wykonywania kopii bezpieczeństwa i odtwarzanie systemu po awarii a także
podstawy optymalizacji kwerend oraz indeksy.

Treści  programowe: 
1. Wprowadzenie, podstawowe pojęcia, przykłady baz danych, architektury systemów baz danych. 
2. P odstawy relacyjnych systemów baz danych. 
3. J ęzyk SQL. 
4. P rojektowanie schematów relacyjnych baz danych. 
5. P rogramowanie baz danych. 
6. Transakcje. 
7. Fizyczna struktura baz danych. P odsystemy wejścia-wyjścia. 
8. P odstawowe zadania administracyjne. Kopie zapasowe i odtwarzanie systemu po awarii. 
9. Indeksy. 
10. P rzetwarzanie kwerend. 
11. Bazy danych NoSQL. 
12. P owtórzenie, podsumowanie. Omówienie egzaminu.
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Wprowadzenie do studiów

Kod:  GEN_2_024.100

ECTS:  1

Li czba godzi n: 30 (wykład: 9, projekt: 21)

F orma zal i czeni a przedmi otu: Z

Opi s przedmi otu:

Kurs wprowadzający do studiów i studiowania. Obejmuje swoim zakresem przedstawienie systemu
szkolnictwa wyższego, sposobu funkcjonowania Naszej Uczelni (w tym zasad BHP oraz systemu
CloudA) oraz problematyki studiów na tle rynku pracy. W drugiej części przedstawione są aspekty
funkcjonowania bilbioteki oraz standardy bibliograficzne oraz edycyjne obowiązujące na Uczelni.

Treści  programowe: 
1. System szkolnictwa wyższego. 
2. Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu. 
3. P odstawowe akty prawa wewnętrznego. 
4. Organizacja procesu dydaktycznego z systemem CloudA. 
5. Zasady BHP. 
6. Rynek pracy. Wyzwania stojące przed studentem. 
7. Biblioteka w erze informatyzacji. 
8. Standardy edycyjne.
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Analiza danych i wnioskowanie statystyczne

Kod:  MAT_2_008.101

ECTS:  6

Li czba godzi n: 30 (wykład: 15, laboratorium: 15)

F orma zal i czeni a przedmi otu: Z/E

Opi s przedmi otu:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z elementami statystyki matematycznej , prezentacja narzędzi i
technik umożliwiających sporządzenie raportu i jego analiza z zakresu danych marketingowych ,
społecznych itp. Ważnym aspektem jest nacisk na opanowanie pakietu statystycznego i prezentacji
danych za jego pomocą. Treści kursu zawierają wykład z podstaw statystyki opisowej, analizę testów
parametrycznych nieparametrycznych oraz analizę indeksów i szeregów czasowych. Studenci uczą się
korzystać z oprogramowania ułatwiającego analizy statystyczne.

Treści  programowe: 
1. Statystyka opisowa 
2. Testy statystyczne. 
3. Analiza indeksów i szeregów czasowych. 
4. P rezentacja danych 
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Analiza danych z R

Kod:  ICT_2_021.100

ECTS:  6

Li czba godzi n: 30 (wykład: 15, ćwiczenia: 15)

F orma zal i czeni a przedmi otu: Z/E

Opi s przedmi otu:

Kurs przygotowuje studentów i słuchaczy do pracy w środowisku R. P odstawowe treści dotyczą
programowania w R oraz używania R do efektywnej analizy danych. Studenci i słuchacze uczą się
używania tego narzędzia od momentu zainstalowania i skonfigurowania oprogramowanie niezbędnego w
środowisku programowania statystycznego oraz ogólnych koncepcji tego języka programowania. Kurs
obejmuje praktyczne zagadnienia z obliczeń statystycznych, które obejmują programowanie w R,
odczytywanie danych w R, dostęp do pakietów R, pisanie funkcji R, debugowanie oraz organizowanie i
komentowanie kodu R.

Treści  programowe: 
1. Instalacja i konfiguracja oprogramowania. 
2. Wprowadzenie do programowania i skryptów w języku R 
3. Wizualizacja w R. 
4. Wprowadzenie do analizy statystycznej w R. 
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Sztuczna inteligencja

Kod:  ICT_2_020.100

ECTS:  6

Li czba godzi n: 30 (wykład: 30)

F orma zal i czeni a przedmi otu: Z/E

Opi s przedmi otu:

Sztuczna inteligencja (AI) jest szybko rozwijającą się technologią, która mocno oddziałuje na życie, tak
z perspektywy indywidualnej, jak i całego społeczeństwa. P odczas kursu studenci i słuchacze otrzymają
podstawową wiedzę o elementach składających się na tą technologię, takich jak algorytmy, uczenie
maszynowe, sieci neuronowe. Studenci i słuchacze zostaną zapoznani z obszarami, w których sztuczna
inteligencja jest już wykorzystywana oraz poznają ograniczenia i zagrożenia sztucznej inteligencji.
Elementem kursu jest też spojrzenie na wpływ AI na rynek pracy.

Treści  programowe: 
1. Definicja i podstawowe elementy. 
2. Filozofia sztucznej inteligencji. 
3. Zastosowanie sztucznej inteligencji. 
4. Wpływ technologii AI na rynek pracy.
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