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Statystyka matematyczna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
geodezja i kartografia

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WIKSiGIGIS.I2B.2382.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Małgorzata Głogowska

Pozostali prowadzący Małgorzata Głogowska

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Egzamin

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

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Student ma wiedzę z rachunku prawdopodobieństwa, statystyki opisowej, metod wnioskowania statystycznego.

C2 Student potrafi zrobić proste opracowanie statystyczne dotyczące zagadnień związanych z kierunkiem studiów.
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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

absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym
zagadnienia z zakresu wybranych działów
matematyki, przydatne do formułowania
i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu geodezji
i kartografii.

GK_P6S_WG01

Egzamin pisemny,
Egzamin ustny,
Zaliczenie pisemne,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium

Umiejętności – Student potrafi:

U1
absolwent potrafi prowadzić zawansowane obliczenia
matematyczne oraz stosować proste metody
statystyczne do analizy danych i opisu zjawisk.

GK_P6S_UW01

Egzamin pisemny,
Egzamin ustny,
Zaliczenie pisemne,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium

U2
absolwent potrafi planować i organizować pracę
indywidualna oraz w zespole, a także współdziałać
z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także
interdyscyplinarnych).

GK_P6S_UO19 Aktywność na zajęciach

U3
absolwent potrafi planować ścieżkę własnego rozwoju
zawodowego oraz rozumie potrzebę uczenie się przez
całe życie.

GK_P6S_UU20
Egzamin pisemny,
Egzamin ustny,
Zaliczenie pisemne,
Kolokwium

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

absolwent jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy
w rozwiązywaniu problemów praktycznych
i poznawczych związanych z zawodem geodety oraz
zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności
z samodzielnym rozwiązaniem problemu, a także
do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych
treści.

GK_P6S_KK01

Egzamin pisemny,
Egzamin ustny,
Zaliczenie pisemne,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia audytoryjne 15

Przygotowanie do zajęć 15

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 10

Udział w egzaminie 3

Konsultacje 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0
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Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
35

ECTS
1.2

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

1. Rozwiązywanie zadań, przekazywanych studentom w formie list zadań,
dotyczących zagadnień rozważanych na wykładzie, analiza otrzymanych wyników. Ćwiczenia audytoryjne

2.

Statystyka opisowa, populacja, próba losowa, typologia cech opisujących
populację. Graficzna prezentacja danych. Elementy rachunku
prawdopodobieństwa, dyskretne rozkłady prawdopodobieństwa, ciągłe rozkłady
prawdopodobieństwa. Estymacja punktowa. Przedziały ufności, poziom ufności.
Podstawowe testy statystyczne. Analiza korelacji i regresji.

Wykład

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie
łącznej przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny, Egzamin ustny 50%

Ćwiczenia audytoryjne Zaliczenie pisemne, Aktywność na zajęciach, Kolokwium 50%

Wymagania wstępne
Analiza matematyczna I

Literatura
Obowiązkowa

Materiały dydaktyczne opracowane przez prowadzącego wykład.1.
Koronacki J., Mielniczuk J.; Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych, WNT, Warszawa (2001).2.
Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K., Wasilewski M.; Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka3.
matematyczna w zadaniach. Część I Rachunek prawdopodobieństwa, PWN, Warszawa (1995).
Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K., Wasilewski M.; Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka4.
matematyczna w zadaniach. Część II Statystyka matematyczna, PWN, Warszawa (1995).

Dodatkowa

Rabiej M.; Statystyka z programem Statistica, Wydawnictwo HELION, Gliwice 20121.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

GK_P6S_KK01
Absolwent jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów praktycznych i
poznawczych związanych z zawodem geodety oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z
samodzielnym rozwiązaniem problemu, a także do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych
treści.

GK_P6S_UO19 Absolwent potrafi planować i organizować pracę indywidualna oraz w zespole, a także współdziałać z
innymi osobami w ramach prac zespołowych (także interdyscyplinarnych).

GK_P6S_UU20 Absolwent potrafi planować ścieżkę własnego rozwoju zawodowego oraz rozumie potrzebę uczenie się
przez całe życie.

GK_P6S_UW01 Absolwent potrafi prowadzić zawansowane obliczenia matematyczne oraz stosować proste metody
statystyczne do analizy danych i opisu zjawisk.

GK_P6S_WG01 Absolwent zna i rozumie w stopniu zawansowanym zagadnienia z zakresu wybranych działów
matematyki, przydatne do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu geodezji i kartografii.


