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Statystyka i badania operacyjne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie i inżynieria produkcji

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
WPTPZIS.I4A.2378.21

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty ogólne

Dyscypliny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Mariusz Grządziel, Sławomir Iwański

Pozostali prowadzący Mariusz Grządziel

Okres
Semestr 3

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Przekazanie studentom wiedzy o: -graficznej prezentacji danych, statystykach opisowych, -podstawowych
pojęciach rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, -zagadnieniu programowania liniowego
i metodach rozwiązywania tego zagadnienia; -zastoswaniach metod optymalizacji w zarządzaniu.
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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 Zna podstawowe pojęcia statystyki i badań
operacyjnych. ZI_P6S_WG01

Zaliczenie pisemne,
Projekt, Aktywność na
zajęciach, Kolokwium

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Potrafi zastosować elementy statystyki opisowej, testy
i metody regresji liniowej do analizy danych. ZI_P6S_UW01

Zaliczenie pisemne,
Projekt, Aktywność na
zajęciach, Kolokwium

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do stosowania metod
matematycznych i statystycznych w zarządzaniu
i inżynierii produkcji.

ZI_P6S_KK01
Zaliczenie pisemne,
Projekt, Aktywność na
zajęciach, Kolokwium

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia laboratoryjne 15

Przygotowanie do zajęć 20

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć
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1.

1. Podstawowe pojęcia statystyki matematycznej (populacja, próba, zmienna
losowa, rozkład zmiennej losowej). (1h)

2. Statystyka opisowa (miary położenia i rozrzutu, graficzna prezentacja danych).
(2h)

3. Rozkłady zmiennych losowych (zmienna losowa, podstawowe rozkłady
dyskretne, ciągłe). (3h)

4. Estymacja paramteryczna. (1h)

5. Przedziały ufności dla wartości średniej. (1h)

6. Podstawowe pojęcia teorii testowania hipotez statystycznych: obszary
krytyczne, błędy 1-go rodzaju, poziom istotności testu. Test dla wartości średniej
w rodzinach rozkładów normalnych (przypadek znanej wariancji – test Z,
przypadek nieznanej wariancji-test T), testy dla średnich dla dwóch populacji
normalych. (4h)

7. Regresja liniowa (estymacja parametrów, istotność modelu, oszacowanie
błędów) (1h)

8. Zagadnienia programowania liniowego i programowania wypukłego (algorytmy,
zastosowania). (3h)

Wykład

2.

1. Metody wyznaczania wartości ekstremalnej  funkcji . (2h)

2. Podstawowe pojęcia statystyki matematycznej , statystyka opisowa (miary
położenia i rozrzutu, graficzna prezentacja danych). (2h)

3. Rozkłady zmiennych losowych (zmienna losowa, podstawowe rozkłady
dyskretne, ciągłe). (4h)

4. Estymacja parametryczna. (1h)

5. Przedziały ufności dla wartości średniej. (1h)

6. Podstawowe pojęcia teorii testowania hipotez statystycznych: obszary
krytyczne, błędy 1-go rodzaju, poziom istotności testu. Test dla wartości średniej
w rodzinach rozkładów normalnych (przypadek znanej wariancji – test Z,
przypadek nieznanej wariancji-test T), testy dla średnich dla dwóch populacji
normalych. (4h)

7. Regresja liniowa (estymacja parametrów, istotność modelu, oszacowanie
błędów). (1h

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Pracownia komputerowa, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej
przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 33%

Ćwiczenia laboratoryjne Projekt, Aktywność na zajęciach, Kolokwium 67%
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Wymagania wstępne

Matematyka1.

Literatura
Obowiązkowa

Górecki, T., Podstawy statystyki z przykładami w E. Wydawnictwo BTC,, Legionowo 2011.1.
Siudak M., Badania operacyjne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2012.2.
Koronacki J., Mielniczuk J., Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych. WNT Warszawa 2001.3.
Aczel, A., Jayavel, S., Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa 2018.4.

Dodatkowa

Gass, S., Programowanie liniowe, PWN, Warszawa 1980.1.
Boyd, S, Vandenberghe, L., Convex Optimization, Cambridge University Press, 2004.2.
Verzani, J., Using R for Introductory Statistics, Chapman and Hall, 2005.3.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

ZI_P6S_KK01 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy i umiejętności oraz zasięgania opinii ekspertów

ZI_P6S_UW01
Absolwent potrafi wykorzystywać metody matematycznego i chemicznego opisu zjawisk fizycznych i
zagadnień technicznych, formułować i stosować modele matematyczne w projektowaniu technologii
przemysłowych, analizować zjawiska fizycznye i rozwiązywać zagadnienia technologiczne w oparciu o
prawa fizyki

ZI_P6S_WG01

Absolwent zna i rozumie zagadnienia z zakresu matematyki i statystyki, obejmującą główne działy
matematyki i statystyki znajdujące zastosowanie w fizyce, technice i ekonomii, oraz zagadnienia
niezbędne do pogłębionego opisu matematycznego zjawisk fizycznych i zagadnień technicznych ,
formułowania modeli matematycznych łącznie z ich zastosowaniami; a także zasady obliczeń
statystycznych, norm i podstawowych rozkładów zmiennych losowych, rozumie etapy badań
statystycznych oraz zna zasady parametrów opisów statystycznych


