
 

 
 

 
DA.PM.232.40.2020                                                                                          ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie studiów podyplomowych na kierunku: 

Część I – BIG DATA - przetwarzanie i analiza dużych zbiorów danych ( 2 osoby )  

Część II – DATA SCIENCE - algorytmy, narzędzia i aplikacje dla problemów typu Big Data ( 2 osoby ) 

 

dla kadry dydaktycznej Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku.  

Zadanie realizowane w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia w odpowiedzi na potrzeby 

społeczno-gospodarcze” POWR.03.05.00-00-z050/18,  współfinansowanego z EFS, w ramach Programu 

Operacyjnego POWER, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.  

 
Wymagania dotyczące przeprowadzenia studiów podyplomowych na kierunku: 

Część I  

BIG DATA - przetwarzanie i analiza dużych zbiorów danych 

 

Celem studiów jest zdobycie praktycznych umiejętności analizy dużych zbiorów danych, zrozumienie 

podstaw, celu i obszaru zastosowania rezultatów takiej analizy. W czasie studiów słuchacze zapoznają się 

z najważniejszymi współczesnymi narzędziami i technologiami związanymi z zagadnieniami Big Data: 

Apache Hadoop i Spark w ujęciu programistycznym (MapReduce), analitycznym (Pig i Hive) i 

administracyjnym, a także bazy NoSQL, elementy programowania współbieżnego w językach 

funkcyjnych oraz podstawy uczenia maszynowego w kontekście przetwarzania dużych ilości danych. 

 

a) język wykładowy – polski  

b) przewidywany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30 sierpnia 

2021r. ( 2 semestry) 

c) odległość od Płocka do miejsca realizowania kursu max. 120 km (liczona „od miasta do miasta” za 

pomocą Google maps) 

d) w ramach studiów podyplomowych Wykonawca zapewni odpowiednie sale wykładowe/ 

ćwiczeniowe/ seminaryjne 



 

 
e) w ramach studiów podyplomowych Wykonawca zapewni kadrę dydaktyczną o odpowiednich 

kwalifikacjach odpowiadających rodzajowi prowadzonych zajęć, gwarantującą wysoki poziom 

nauczania  

f) Wykonawca musi posiadać doświadczenie w organizacji studiów podyplomowych z zakresu 

„BIG DATA - przetwarzanie i analiza dużych zbiorów danych” (zrealizował co najmniej 4 edycje 

studiów podyplomowych z tego kierunku). 

g) częstotliwość zjazdów – 2 dni szkoleniowe w tygodniu 

h) na zajęciach prowadzonych w trybie warsztatowym zaprezentowane zostaną technologie i 

narzędzia: programowania w języku Python na potrzeby analityki dużych danych, obsługi baz 

danych typu bazy noSQL w tym: Cassandra i Mongo DB, techniki projektowania architektury 

chmurowej AWS, przetwarzanie Big Data oraz projektowanie rozwiązań Big Data za pomocą 

technologii Apache Hadoop i Spark, budowanie systemów pobierających, przetwarzających i 

wprowadzających strumienie danych do systemu Big Data z zastosowaniem  technologii Apache 

Kafka, Apache Flink, trenowania i oceniania modeli uczenia maszynowego we współczesnych 

środowiskach Big Data z zastosowaniem narzędzi Keras i Tensorflow 

i) studia obejmują co najmniej 195 godzin zajęć realizowanych w większości w trybie warsztatów 

j) w cenie opłata rekrutacyjna oraz wszystkie obligatoryjne koszty niezbędne do ukończenia 

studiów (materiały szkoleniowe, opieka administracyjna itp.) 

k) Wykonawca dołączy do oferty ramowy program studiów oraz plan zjazdów na I semestr 

 

Studia podyplomowe muszą zostać zrealizowane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20 lipca 2018 

r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz aktami 

wykonawczymi do tej ustawy.  

 

UCZESTNICY: 

l) Uczestnikami studiów podyplomowych będzie kadra dydaktyczna Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku posiadająca wykształcenie wyższe 

m) Liczba uczestników - 2 osoby 

 

Zamawiający  przekaże Wykonawcy listę słuchaczy oraz poinformuje słuchaczy, że w chwili rozpoczęcia 

studiów podyplomowych muszą się legitymować dyplomem potwierdzającym ukończenie studiów co 

najmniej pierwszego stopnia. 

 

Zamawiający dopuszcza dołączenie uczestników studiów podyplomowych do grup tzw. komercyjnych, 

tj. do grup słuchaczy tworzonych przez Wykonawcę w ramach prowadzonej przez niego rekrutacji na 

studia podyplomowe 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY: 



 

 
a) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania regulaminu studiów podyplomowych 

Zamawiającemu oraz każdemu słuchaczowi przed rozpoczęciem studiów.  

b) Wykonawca przekaże Zamawiającemu szczegółowy program oraz harmonogram. Harmonogram 

będzie zawierać w szczególności: realizowane tematy, nazwiska osób prowadzących 

poszczególne tematy oraz godziny zajęć.  

c) Wykonawca przekaże Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię protokołu 

z egzaminu końcowego.  

d) Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30 sierpnia 2021r. (zgodnie                       

z programem studiów załączonym do oferty Wykonawcy) 

e) Wykonawca po ukończeniu studiów wyda Uczestnikom dodatkowe zaświadczenie                                    

o współfinansowaniu kursu przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój. Odpowiednie oznaczenia zostaną dostarczone przez Zleceniodawcę. 

f) Wykonawca przeprowadzi dla uczestników studiów dodatkowy test kompetencji przed i po 

ukończeniu studiów. 

g) Możliwość płatności w 2 ratach. 

h) Cena zawiera wszystkie opłaty dotyczące realizacji studiów, m.in. opłatę rekrutacyjną, realizację 

zajęć, koszt materiałów dydaktycznych, informacyjnych, wydanie świadectw ukończenia 

studiów i ewentualnych zaświadczeń na potrzeby uczestników. 

i) W przypadku rezygnacji uczestnika studiów podyplomowych lub skreślenia go z listy studentów 

Zamawiający pokryje faktyczne koszty uczestnictwa tej osoby w studiach proporcjonalnie do 

okresu objęcia studiami. 

j) Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia pn. „ Studia podyplomowe dotyczące: Big 

Data. Analiza danych ” finansowany jest ze środków publicznych w co najmniej 70% zgodnie z 

treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04.04.2011 r. w sprawie 

wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 73, poz.392). 

 

 

 

Część II  

DATA SCIENCE - algorytmy, narzędzia i aplikacje dla problemów typu Big Data 

 

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom praktycznych umiejętności z zakresu przetwarzania i 

analizy dużych danych i zapoznanie ich z rolą danych w procesach podejmowania decyzji oraz 

wykorzystaniem danych jako cennych aktywów strategicznych 

 

a) język wykładowy – polski  

b) przewidywany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30 sierpnia 

2021r. ( 2 semestry) 



 

 
c) odległość od Płocka do miejsca realizowania kursu max. 120 km (liczona „od miasta do miasta” za 

pomocą Google maps) 

d) w ramach usługi szkoleniowej Wykonawca zapewni odpowiednie sale wykładowe/ 

ćwiczeniowe/ seminaryjne 

e) w ramach usługi szkoleniowej Wykonawca zapewni kadrę dydaktyczną o odpowiednich 

kwalifikacjach odpowiadających rodzajowi prowadzonych zajęć, gwarantującą wysoki poziom 

nauczania  

f) po ukończeniu Studiów Podyplomowych uczestnicy wzbogacą się w umiejętności: stosowania 

metod i narzędzi eksploracji danych, programowania w języku R oraz Python na potrzeby 

analityki dużych danych, przetwarzania danych tekstowych, stosowania najlepszych praktyk 

wizualizacji danych, używania metod sztucznej inteligencji.  

Poznają technologie i narzędzia takie jak : język Python, język R,  Tableau®, SAS® Viya oraz 

Spark, Kafka, MapReduce 

g) Wykonawca musi posiadać doświadczenie w organizacji studiów podyplomowych z zakresu 

„DATA SCIENCE - algorytmy, narzędzia i aplikacje dla problemów typu Big Data” (zrealizował 

co najmniej 4 edycje studiów podyplomowych z tego kierunku). 

h) częstotliwość zjazdów – maksymalnie 2 razy w miesiącu, 2 dni szkoleniowe  

i) studia obejmują co najmniej 195 godzin zajęć realizowanych w większości w trybie warsztatów 

j) w cenie opłata rekrutacyjna oraz wszystkie obligatoryjne koszty niezbędne do ukończenia 

studiów (materiały szkoleniowe, opieka administracyjna itp.) 

k) Wykonawca dołączy do oferty ramowy program studiów oraz plan zjazdów na I semestr 

 

UCZESTNICY: 

l) Uczestnikami studiów podyplomowych będzie kadra dydaktyczna Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku posiadająca wykształcenie wyższe   

m) Liczba uczestników - 2 osoby 

 

Zamawiający  przekaże Wykonawcy listę słuchaczy oraz poinformuje słuchaczy, że w chwili rozpoczęcia 

studiów podyplomowych muszą się legitymować dyplomem potwierdzającym ukończenie studiów co 

najmniej pierwszego stopnia. 

 

Zamawiający dopuszcza dołączenie uczestników studiów podyplomowych do grup tzw. komercyjnych, 

tj. do grup słuchaczy tworzonych przez Wykonawcę w ramach prowadzonej przez niego rekrutacji na 

studia podyplomowe 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY: 

a) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania regulaminu studiów podyplomowych 

Zamawiającemu oraz każdemu słuchaczowi przed rozpoczęciem studiów.  



 

 
b) Wykonawca przekaże Zamawiającemu szczegółowy program oraz harmonogram. Harmonogram 

będzie zawierać w szczególności: realizowane tematy, nazwiska osób prowadzących 

poszczególne tematy oraz godziny zajęć.  

c) Wykonawca przekaże Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię protokołu 

z egzaminu końcowego.  

d) Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30 sierpnia 2021r. (zgodnie                       

z programem studiów załączonym do oferty Wykonawcy) 

e) Wykonawca po ukończeniu studiów wyda Uczestnikom dodatkowe zaświadczenie                                    

o współfinansowaniu kursu przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój. Odpowiednie oznaczenia zostaną dostarczone przez Zleceniodawcę. 

f) Wykonawca przeprowadzi dla uczestników studiów dodatkowy test kompetencji przed i po 

ukończeniu studiów. 

g) Możliwość płatności w 2 ratach. 

h) Cena zawiera wszystkie opłaty dotyczące realizacji studiów, m.in. opłatę rekrutacyjną, realizację 

zajęć, koszt materiałów dydaktycznych, informacyjnych, wydanie świadectw ukończenia 

studiów i ewentualnych zaświadczeń na potrzeby uczestników. 

i) W przypadku rezygnacji uczestnika studiów podyplomowych lub skreślenia go z listy studentów 

Zamawiający pokryje faktyczne koszty uczestnictwa tej osoby w studiach proporcjonalnie do 

okresu objęcia studiami. 

j) Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia pn. „ Studia podyplomowe dotyczące: Big 

Data. Analiza danych ” finansowany jest ze środków publicznych w co najmniej 70% zgodnie z 

treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04.04.2011 r. w sprawie 

wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 73, poz.392). 

 

 

 

 

 


