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Metody i narzędzia w analizie danych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
gospodarka przestrzenna

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
WIKSiGIGPS.I2B.1254.21

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Fakultatywny

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka
przestrzenna

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Szymon Szewrański

Pozostali prowadzący Szymon Szewrański, Grzegorz Chrobak

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Ćwiczenia projektowe/warsztatowe: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem zajęć jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresie pozyskiwania, przetwarzania, eksploracji danych
i prezentowania informacji z wykorzystaniem najnowszych metod i narzędzi analitycznych.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Ma wiedzę z zakresu źródeł i formatów danych,
sposobów ich pozyskiwania i przygotowywania
do analiz. Zna metody i innowacyjne narzędzia analiz
danych społecznych i gospodarczych w ujęciu
czasowym i przestrzennym.

GP_P6S_WG14 Wykonanie ćwiczeń

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Potrafi posługiwać się narzędziami analityki
biznesowej, sieciowej oraz systemami location
intelligence w analizie danych społecznych
i gospodarczych.

GP_P6S_UW06 Wykonanie ćwiczeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do krytycznej oceny jakości danych
źródłowych oraz formułowania wniosków w oparciu
o analizy danych.

GP_P6S_KK02 Aktywność na zajęciach

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 30

Przygotowanie do ćwiczeń 55

Konsultacje 30

Gromadzenie i studiowanie literatury 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
130

ECTS
5.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć
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1.

Źródła i formaty danych. Dane otwarte. Big Data. Pozyskiwanie i przetwarzanie
danych. Narzędzia ETL
systemy analityki biznesowej. Analiza sieci społecznych.
Wizualna analiza danych. Modelowanie i eksploracja dużych zbiorów danych.
Location intelligence i analizy czasowo-przestrzenne.
Dashbordy i panele decyzyjne. 

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Pracownia komputerowa, Ćwiczenia, Nauczanie mieszane, blended learning

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej
przedmiotu

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe Aktywność na zajęciach, Wykonanie ćwiczeń 100%

Literatura
Obowiązkowa

Biecek P., 2019: Odkrywać! Ujawniać! Objaśniać! Zbiór esejów o sztuce prezentowania danych. Wydawnictwo1.
Uniwersytetu Warszawskiego
Nussbaumer Knaflic C., 2019: Storytelling danych. Poradnik wizualizacji danych dla profesjonalistów. Onepress2.
David Stephenson D., 2020: Big data, nauka o danych i AI bez tajemnic. Podejmuj lepsze decyzje i rozwijaj swój biznes!3.
Helion
Daniel G. Murray D., G., 2016: Tableau Your Data!: Fast and Easy Visual Analysis with Tableau Software, 2nd Edition.4.
Wiley.

Dodatkowa

Grant R., 2018: Data Visualization : Charts, Maps, and Interactive Graphics.CRC Press.1.
Andy Kirk A., 2019: Data Visualisation. A Handbook for Data Driven Design. Sage Publications Ltd.2.
Stephen Few S., 2012: Show Me the Numbers: Designing Tables and Graphs to Enlighten. Analytics Press.3.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

GP_P6S_KK02
Absolwent jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów inżynierskich oraz
spoleczno-ekonomicznych i przyrodniczych w gospodarowaniu przestrzenią, precyzyjnego formułowania
problemów, zauważania związków i zależności występujących w otoczeniu i twórczego myślenia o
przestrzeni.

GP_P6S_UW06
Absolwent potrafi, korzystając z narzędzi informatycznych oraz różnych baz i źródeł danych mających
różną formę, wyszukać, przeanalizować i zinterpretować dane dla potrzeb prac przestrzennych, zjawisk
społecznych, przyrodniczych i ekonomicznych.

GP_P6S_WG14
Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu specjalistyczne oprogramowanie, użyteczne w
gospodarce przestrzennej. Zna pojęcia dotyczące danych przestrzennych i ich reprezentacji w modelu
wektorowym i rastrowym; zna podstawy baz danych i metod indeksowania stosowanych dla danych
przestrzennych.


