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 Podstawa prawna 

 § 79 pkt. 4 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku 

 Regulamin Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku 

(Uchwała Senatu PWSZ w Płocku z dnia 25 kwietnia 2017r.) 

 Uchwała Nr 11/2016 Rady Instytutu Nauk Ekonomicznych i Informatyki  z dnia 

2 września 2016 r. w sprawie opinii o utworzenie studiów podyplomowych 

 Uchwała Nr 63/2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku,  z dnia 9 

września 2016 r. w sprawie utworzenia  w Instytucie Nauk Ekonomicznych i Informatyki 

Studiów Podyplomowych 

 Uchwała Nr 151/2017 Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Informatyki   

z dnia 12 grudnia  2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w planie Studiów Podyplomowych 

Analiza i eksploracja danych rynkowych i marketingowych oraz dostosowania efektów 

kształcenia do Polskiej Ramy Kwalifikacji (Rozporządzenie MNiSW z dnia 26 września 

2016r.)  
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 Cel studiów 

 

Głównym celem studiów jest osiągnięcie przez uczestników studiów podyplomowych 

założonych efektów kształcenia tj. przygotowanie do wykonywania zawodu konsultanta w 

zakresie analizy i eksploracji danych lub analityka danych, a także innych zawodów 

związanych z wykorzystywaniem technik data mining i odpowiednim interpretowaniem 

uzyskiwanych wyników.  

 

 Adresaci 

 

Studia skierowane są do osób, które chcą uzyskać bądź poszerzyć zasób wiedzy oraz 

umiejętności dotyczące analizy i przetwarzania danych. Oferta przewidziana jest zatem dla 

osób, które swoją karierę zawodową wiążą z pracą na stanowisku analityka w: banku, firmie 

konsultingowej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej, informatycznej, produkcyjnej, 

handlowej, a także instytucji publicznej, czy naukowo-badawczej. Studia skierowane są 

również do odbiorców wyników analiz i eksploracji danych, tj. kadry menedżerskiej (np. 

kierowników działów analitycznych i innych osób nadzorujących pracę analityków oraz 

zajmujących się big data). 
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 Charakterystyka studiów 

 

Łączna liczba godzin dla jednego słuchacza: 250  

w tym:  

 liczba godzin zajęć teoretycznych (wykłady): 70 

 liczba godzin zajęć praktycznych (laboratorium): 170 

 liczba godzin na seminarium dyplomowe (seminarium): 10 

Planowane terminy rozpoczęcia i zakończenia studiów 

 Rozpoczęcie – październik/luty 

 Zakończenia – czerwiec/luty. 

Zasady zaliczenia studiów 

 Zaliczenie przedmiotów kształcenia 

 Napisanie i obrona pracy dyplomowej  

Opis nabytych umiejętności i  kompetencji  

W toku studiów słuchacze zdobędą kompleksową wiedzę, pełne umiejętności, jak 

również kompetencje potrzebne w wykonywaniu pracy na stanowiskach związanych ze 

współczesną analizą i eksploracją danych. Zostaną więc przygotowani do przeprowadzania 

analiz i eksploracji danych z zastosowaniem szerokiej metodologii, a także do prawidłowego 

wnioskowania.  

Absolwent będzie posiadał umiejętności wykonywania analiz wykorzystywanych na 

potrzeby biznesu, a także administracji państwowej i publicznej. Uczestnicy studiów zostaną 

wyposażeni w umiejętność pozyskiwania danych, a także ich selekcjonowania i 

eksplorowania. Absolwenci będą potrafili wykreować adekwatny model oraz interpretować 

wyniki. Słuchacze nabędą więc umiejętność wyboru i stosowania narzędzi informatycznych 

do eksploracji danych, jak również zostaną rozwinięte ich umiejętności prezentacji i 

wizualizacji wyników analiz i raportów. Opisywane umiejętności zostaną rozwinięte w 

oparciu o takie narzędzia jak: Oracle, Weka, Rapid Miner, Statistica, Microsoft Excel. 

Uczestnicy studiów będą przygotowani do samodzielnego rozwijania umiejętności 

zawodowych w zakresie analizy danych i data minig. 

 

Miejsce lokalizacji zajęć 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, ul. Gałczyńskiego 28  
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 Plan studiów 

 

Lp Przedmioty 

Liczba godz. 
Forma 

zaliczenia 

Łączna 

liczba 

godz. 

Punkty 

ECTS W L S 

1 Metody statystyczne  10 20  E 30 7 

3 Modele regresji 10 20  E 30 7 

2 Statystyczna analiza danych rynkowych  

i marketingowych 
10 20  ZO 30 6 

4 Prognozowanie w przedsiębiorstwie 10 20  ZO 30 6  

5 Analiza ekonomiczna 10 20  ZO 30 6 

7 Bazy danych 10 20  E 30 7 

7 Drążenie danych (data mining) 10 20  E 30 7 

8 Zaawansowane arkusze kalkulacyjne  20  ZO 20 5 

9 Wizualizacje wyników analiz  10  ZO 10 4 

10 Seminarium   10 ZO 10 5 

 Łącznie 70 170 10  250 60 

 

 

W – wykład 

L – laboratorium 

S - seminarium 

E – egzamin 

ZO – zaliczenie z oceną 
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 Program studiów 

 

Wymagania wstępne: 

Studia adresowane do absolwentów studiów co najmniej pierwszego stopnia. Procedura 

rekrutacji jest przeprowadzana bez względu na kierunek ukończonych studiów. 

 

Kwalifikacje: 

  Program studiów przygotowuje do wykonywania zawodu konsultanta w zakresie 

analizy i eksploracji danych lub analityka danych. Zdobyte w trakcie studiów kwalifikacje są 

również cenne dla kadry menedżerskiej. W toku studiów słuchacze zdobędą kompleksową 

wiedzę, pełne umiejętności, jak również kompetencje potrzebne do pracy na stanowiskach 

związanych ze współczesną analizą i przetwarzaniem danych. Zostaną więc przygotowani do 

przeprowadzania analiz i eksploracji danych z zastosowaniem szerokiej metodologii, a także 

do prawidłowego interpretowania i wnioskowania.  

Absolwent będzie posiadał umiejętności wykonywania analiz wykorzystywanych na 

potrzeby biznesu, a także administracji państwowej i publicznej. Uczestnicy studiów zostaną 

wyposażeni w umiejętność pozyskiwania danych, a także ich selekcjonowania i 

eksplorowania. Absolwenci będą potrafili wykreować adekwatny model oraz interpretować 

wyniki. Słuchacze nabędą więc umiejętność wyboru i stosowania narzędzi informatycznych 

do eksploracji danych, jak również zostaną rozwinięte ich umiejętności prezentacji i 

wizualizacji wyników analiz i raportów. Opisywane umiejętności zostaną rozwinięte w 

oparciu o takie narzędzia jak: Oracle, Weka, Rapid Miner, Statistica, Microsoft Excel. 

Uczestnicy studiów będą przygotowani do samodzielnego rozwijania umiejętności 

zawodowych w zakresie analizy danych i data minig. 

 

Praca: 

 Studia przewidziane są dla osób, które swoją karierę zawodową wiążą z pracą na 

stanowiskach związanych z analizą i eksploracją danych w: banku, firmie konsultingowej, 

ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej, informatycznej, produkcyjnej, handlowej, a także 

instytucji publicznej, czy naukowo-badawczej. Studia skierowane są również do odbiorców 

wyników analiz i eksploracji danych, np. kierowników działów analitycznych i innych osób 

nadzorujących pracę analityków w firmach, szczególnie zajmujących się big data. 
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Efekty kształcenia: 

 Efekty kształcenia Studiów Podyplomowych Analiza i Eksploracja Danych  

Rynkowych i Marketingowych uwzględniające uniwersalne charakterystyki pierwszego 

stopnia dla poziomów 6-7 określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym 

Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i 1010) oraz charakterystyki drugiego stopnia 

dla poziomów 6-7 określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 

dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po 

uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4– poziomy 6-8  Student, który ukończył studia 

zrealizował następujące efekty kształcenia 

 

Kody efektów 

kształcenia dla 

studiów 

podyplomowych 

Analiza i 

Eksploracja 

Danych 

Rynkowych i 

Marketingowych 

Efekty kształcenia dla Studiów Podyplomowych Analiza i 

Eksploracja Danych Rynkowych i Marketingowych w 

zakresie: 

Odniesienie do 

charakterystyki 

drugiego stopnia 

Polskiej ramy 

Kwalifikacyjnej 

poziom 6 

Odniesienie do 

charakterystyki 

drugiego stopnia 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

obszar 

kształcenia w 

zakresie nauk 

społecznych 

poziom 6 

WIEDZY 

AED_W01 Posiada wiedzę na temat różnych grup metod 

statystycznych.  
P6S_WG P6S_WG 

AED_W02 Rozumie koncepcję modelu regresji, a także zna 

zagadnienia estymacji parametrów strukturalnych 

modelu i weryfikacji jakości oszacowania. 

P6S_WG P6S_WG 

AED_W03 Zna możliwości wykorzystania metod statystycznych 

do przeprowadzania analizy danych rynkowych i 

marketingowych. 

P6S_WG P6S_WG 

AED_W04 Posiada wiedzę z zakresu problematyki 

prognozowania gospodarczego oraz zna specyfikę 

różnych grup metod predykcyjnych.   

P6S_WG P6S_WG 

AED_W05 Posiada wiedzę na temat koncepcji i metod analizy 

ekonomicznej. 
P6S_WG P6S_WG 

AED_W06 Posiada wiedzę na temat teorii baz danych, 

modelowania danych oraz wprowadzania i 

wyszukiwania informacji w bazach danych. 

P6S_WG P6S_WG 

AED_W07 Rozumie koncepcję eksploracji danych, a także zna 

podstawowe kierunki rozwoju i współczesne 

osiągnięcia w zakresie eksploracji danych. 

P6S_WG P6S_WG 

AED_W08 Zna techniki obliczeniowe stosowane w 

zaawansowanych arkuszach kalkulacyjnych, 

wspomagających pracę analityka i rozumie ich 

ograniczenia. 

P6S_WG P6S_WG 

AED_W09 Zna metody wizualizacji wyników eksploracji 

danych. 
P6S_WG P6S_WG 

UMIEJĘTNOŚCI 

AED_U01 Potrafi odpowiednio stosować metody statystyczne.   P6S_UW  

AED_U02 Posiada umiejętność realizacji procedury estymacji 

modelu regresji i oceny stopnia dopasowania modelu 

do danych. 

P6S_UW  
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AED_U03 Posiada umiejętność doboru odpowiedniej metody 

oraz przeprowadzenia analizy statystycznej w 

odniesieniu do danych rynkowych i 

marketingowych. 

P6S_UK P6S_UW 

AED_U04 Potrafi skonstruować właściwy model prognostyczny 

oraz przeprowadzić procedurę prognozowania wraz z 

oceną uzyskanych wyników. 

P6S_UK P6S_UW 

AED_U05 Umie przeprowadzić odpowiednio dobraną 

procedurę analizy ekonomicznej. 
P6S_UK P6S_UW 

AED_U06 Potrafi projektować bazy danych, implementować 

wykreowane projekty w wybranych systemach 

zarządzania bazami danych, a także pozyskiwać z 

nich wybrane informacje.  

 P6S_UW 

AED_U07 Potrafi budować wybrane modele eksploracji danych 

do konkretnych zastosowań praktycznych i oceniać 

ich przydatność. 
 P6S_UW 

AED_U08 Umie wykorzystać programy komputerowe do 

analizy i eksploracji danych i prezentować wyniki 

swojej pracy, w tym również w postaci graficznej. 

P6S_UW  

AED_U09 Potrafi zastosować zaawansowane arkusze 

kalkulacyjne do rozwiązywania problemów 

formułowanych w zakresie analizy danych.  

P6S_UW  

AED_U10 Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę 

ciągłego dokształcania się w zakresie analizy i 

przetwarzania danych. 

P6S_UU  

KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH 

AED_K01 Potrafi uzupełniać wiedzę i umiejętności 

wykorzystywane w pracy zwłaszcza na stanowisku 

analityka danych. 

P6S_KK 
 

AED_K02 Prawidłowo identyfikuje dylematy związane z 

wykonywaniem zawodów związanych z analizą i 

przetwarzaniem danych.   

P6S_KR 
 

P6S_WG - Zakres i głębia  

P6S_WK - Kontekst/uwarunkowania skutki  

P6S_UW - Wykorzystywanie wiedzy/rozwiązywane problemy i wykonywane zadania P6S_UK - 

Komunikowanie się/odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym   i 

posługiwanie się językiem obcym  

P6S_UO - Organizacja pracy/planowanie i praca zespołowa  

P6S_UK - Komunikowanie się/odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku 

naukowym   i posługiwanie się językiem obcym  

P6S_KK - Oceny/krytyczne podejście  

P6S_KR - Rola zawodowa/niezależność i rozwój etosu 
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 Moduły 

 

W programie studiów można wyróżnić następujące moduły: 

MODUŁ 1: PRZEDMIOTY STATYSTYCZNE 

Metody statystyczne  10W  20L 

Modele regresji 10W  20L 

 

MODUŁ 2: PRZEMIOTY EKONOMICZNE 

Statystyczna analiza danych rynkowych  

i marketingowych 
10W  20L 

Prognozowanie w przedsiębiorstwie 10W  20L 

Analiza ekonomiczna 10W  20L 

 

MODUŁ 3: PRZEMIOTY INFORMATYCZNE 

Bazy danych 10W  20L 

Drążenie danych (data mining) 10W  20L 

Zaawansowane arkusze kalkulacyjne 20L 

Wizualizacje wyników analiz 10L 

 

MODUŁ 4: SEMINARIUM 

Seminarium 10S 

 

ŁĄCZNIE:  250 godzin  

2 SEMESTRY PO 5-7 ZJAZDÓW 

 

 

 

 




