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Data Science oraz pojęcia powiązane: AI, Maszynowe Uczenie, Analityka, …
Zawód „Data Scientist” oraz rosnąca jego rola w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej
przez firmy
Pojęcia systemu złożonego
Przykłady zastosowań Data Science w realizacji interdyscyplinarnych projektów
dotyczących złożonych zjawisk, w szczególności ich analizy i sterowania
Zarys koncepcji studiów podyplomowych z Data Science w zarządzaniu procesami
Podsumowanie, pytania & dyskusja

Data Science
oraz pojęcia powiązane:
AI, Maszynowe Uczenie, Analityka,
…

Data Science

Data Science oraz pojęcia powiązane: AI, Maszynowe Uczenie, Analityka, …
Data Science (na początku latach 60 -tych używano tej nazwy dla całego Computer Science)

Data Science oraz pojęcia powiązane: AI, Maszynowe Uczenie, Analityka, …
Data Science (na początku latach 60 -tych używano tej nazwy dla całego Computer Science)

Mądrość = Interakcje
+ Adaptacyjny osąd
+ Wiedza

Data Science oraz pojęcia powiązane: AI, Maszynowe Uczenie, Analityka, …
Data Science (na początku latach 60 -tych używano tej nazwy dla całego Computer Science)

Mądrość = Interakcje
+ Adaptacyjny osąd
+ Wiedza

Data Science oraz pojęcia powiązane: AI, Maszynowe Uczenie, Analityka, …
Data Science (na początku latach 60 -tych używano tej nazwy dla całego Computer Science)

Mądrość = Interakcje
+ Adaptacyjny osąd
+ Wiedza

Data science jest to interdyscyplinarna dziedzina nauki zajmująca się m.in. technikami wykorzystania
danych do odkrywania interesującej nas wiedzy oraz możliwości jej zastosowań.
W szczególności data science obejmuje:
• techniki pozyskiwania, czyszczenia, jakościowej oceny, analizy (w tym interpretacji) i przetwarzania danych w celu odkrywania wiedzy
zawartej w danych,
• aparat pojęciowy, algorytmy, techniki analizy, rozumowań oraz implementacji wspierające procesy ekstrakcji wzorców z danych,
reprezentujących nieoczywiste i potencjalnie użyteczne i/lub interesujące obserwacje.
W ostatnich dekadach szczególnego znaczenia nabierają zastosowania data science do badania złożonych zjawisk i powiązanych z nimi
dużych zbiorów danych (Big Data).
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Interdyscyplinarny charakter Data Science
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Wyjaśnienie znaczenia zawodu „data scientist” za pomocą metafory

Metafora: pozyskiwanie złota
(Kopalnia złota + Górnik + Hutnik + Narzędzia)

=>

=>

ZŁOTO
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Wyjaśnienie znaczenia zawodu „data scientist” za pomocą metafory

(Zbiory danych + Data Scientist + Narzędzia)

=>

Wiedza i narzędzia do zdobywania
przewagi konkurencyjnej

(Kopalnia złota + Górnik + Hutnik + Narzędzia)

=>

ZŁOTO

=>
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Najważniejsze przykłady zastosowań Data Science
do zdobywania przewagi konkurencyjnej w sektorze energetycznym

1. Modelowanie prawdopodobieństwa awarii
2. Wykrywanie i prognozowanie przerw w dostawie prądu
3. Dynamiczne zarządzanie energią (w tym modele optymalizacji)
4. Inteligentne zabezpieczenia sieci i wykrywanie kradzieży
5. Zapobiegawcza konserwacja infrastruktury energetycznej
6. Zarządzanie odpowiedzią na zmiany zapotrzebowania
7. Fakturowanie klienta w czasie rzeczywistym
8. Poprawa operacyjnej efektywności
9. Optymalizacja wydajności zasobów
10. Poprawa jakości obsługi klienta
https://medium.com/activewizards-machine-learning-company/top-10-data-scienceuse-cases-in-energy-and-utilities-72a53542face

=>
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Algorytmy zastosowań Data Science głównie bazują na maszynowym uczeniu i optymalizacji procesów

Maszynowe uczenie w celu wspomagania procesów decyzyjnych dotyczących
złożonych problemów, np. podejmowania decyzji w takich systemach jak:
Zintegrowane inteligentne wspieranie efektywności
Predykacja zmian potrzeb rynku
Systemy rekomendacyjne
Predykacja załamań rynku
Cyberbezpieczeństwo
Zarządzanie ryzykiem różnych aspektów działalności firmy

Optymalizacja procesów w złożonych systemach i adaptacyjne sterowanie tymi
procesami, np. optymalizacja takich procesów jak:
Optymalizacja zysku firmy
Minimalizacja ryzyka operacyjnego
Monitorowanie i sterowanie liniami produkcyjnymi
Logistyka
Sprzedaż
Marketing
Harmonogramowanie zadań
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Data Science – Przykłady Zastosowań

Sztuczna Inteligencja (AI)
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Pojęcie sztucznej inteligencji (AI)

Sztuczna Inteligencja (AI) wg. Merriam-Webster Dictionary jest to:
1.

Dziedzina informatyki (computer science) zajmująca się naśladowaniem urządzenia
komputerowe inteligentnych zachowań ludzi

2.

Zdolność maszyny do symulacji i/lub naśladowania inteligentnego zachowania człowieka
Często aplikacje Data Science które wykazują inteligentne zachowanie w celu osiągnięcia określonych celów
poprzez analizowanie swojego środowiska i podejmowanie działań (z pewnym stopniem autonomii) nazywamy również systemami AI
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Pojęcie sztucznej inteligencji (AI)

Sztuczna inteligencja (AI) odnosi się do systemów, które wykazują inteligentne zachowanie prowadzące do
osiągnięcia określonych celów poprzez analizowanie swojego środowiska i podejmowanie działań (z
pewnym stopniem autonomii).
Systemy oparte na sztucznej inteligencji mogą być oparte wyłącznie na oprogramowaniu i działać w świecie wirtualnym
(np. asystenci głosowi, oprogramowanie do analizy obrazu, wyszukiwarki, systemy rozpoznawania mowy i twarzy) lub AI
mogą być wbudowane w urządzenia sprzętowe (np. zaawansowane roboty, samochody autonomiczne, drony lub
aplikacje Internetu rzeczy).
COM(2018) 237 final, p. 1: “Artificial intelligence (AI) refers to systems that display intelligent behavior by analyzing their environment and taking actions
– with some degree of autonomy – to achieve specific goals.
AI-based systems can be purely software-based, acting in the virtual world (e.g. voice assistants, image analysis software, search engines, speech and face
recognition systems) or AI can be embedded in hardware devices (e.g. advanced robots, autonomous cars, drones or Internet of Things applications).”

WHITE PAPER On Artificial Intelligence
- A European approach to excellence and trust
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Pojęcie sztucznej inteligencji (AI)

Systemy sztucznej inteligencji (AI) to systemy programowe (i być może również sprzętowe) zaprojektowane
przez ludzi, które, mając złożony cel, działają w wymiarze fizycznym lub cyfrowym, postrzegając swoje
środowisko poprzez akwizycję danych, interpretacje zebranych danych ustrukturyzowanych lub
nieustrukturyzowanych, rozumując o wiedzy lub przetwarzając informacje pochodzące z tych z tych danych i
decydują o najlepszych działaniach, jakie należy podjąć, aby osiągnąć wyznaczony cel.
Systemy AI mogą albo korzystać z reguł symbolicznych albo uczyć się modelu numerycznego, a także mogą dostosowywać
swoje zachowanie, analizując wpływ poprzednich działań na środowisko.
47 High Level Expert Group, A definition of AI, p. 8: “Artificial intelligence (AI) systems are software (and possibly also hardware) systems designed by humans
that, given a complex goal, act in the physical or digital dimension by perceiving their environment through data acquisition, interpreting the collected
structured or unstructured data, reasoning on the knowledge, or processing the information, derived from this data and deciding the best action(s) to take to
achieve the given goal. AI systems can either use symbolic rules or learn a numeric model, and they can also adapt their behavior by analyzing how the
environment is affected by their previous actions.”

WHITE PAPER On Artificial Intelligence
- A European approach to excellence and trust
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Pojęcie sztucznej inteligencji (AI)

• ANI:Artificial Narrow Intelligence (Sztuczna Inteligencja Wąska)
• AGI:Artificial General Intelligence (Sztuczna Inteligencja Ogólna)
• ASI:Artificial Super Intelligence (Sztuczna Super-Inteligencja)

https://medium.com/@tjajal/distinguishing-between-narrow-ai-general-ai-and-super-ai-a4bc44172e22
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Dane zostały generowane przez
przeszukiwanie algorytmów AI / ML w
obrębie około sześciu milionów artykułów
medycznych na PubMed
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/)
https://medium.com/sciforce/top-ai-algorithms-for-healthcare-aa5007ffa330
https://svn.bmj.com/content/svnbmj/2/4/230.full.pdf
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Architektura nowoczesnych systemów zastosowań Data Science coraz częściej oparta jest na systemach
współpracujących między sobą rojów inteligentnych sztucznych agentów oraz społecznościami ekspertów

Maszynowe Uczenie

Data Science oraz pojęcia powiązane: AI, Maszynowe Uczenie, Analityka, …
Maszynowe uczenie

Maszynowe uczenie (ML) polega na zastosowaniu modeli obliczeń do automatycznego odkrywania i interpretacji
wzorców danych. ML głównie służy do wspomagania procesów decyzyjnych człowieka i/lub maszyny (np. klasyfikacja
obrazów, rozpoznawanie mowy, tekstu, optymalizacja podejmowanych akcji, uczenie się reguł gry i strategii
wygrywających, …).
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Maszynowe uczenie

https://towardsdatascience.com/machin
e-learning-types-2-c1291d4f04b1

Analityka
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Pojęcie Analityki Danych

Analityka danych jest to dyscyplina zajmująca się wnioskowaniem o danych w celu wyekstrahowania
interesujących informacji i wiedzy z danych.
Współczesna analityka danych w dużej mierze jest wspomagana komputerowo. Typowe techniki analizy danych
mogą ujawniać trendy i wskaźniki, rekomendacje, które bez zastosowania tych technik najprawdopodobniej
zostałyby utracone w masie informacji. Wyekstrahowane informacje można następnie wykorzystać do optymalizacji
procesów w celu zwiększenia ogólnej wydajności firmy lub systemu.
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Pojęcie Analityki Danych

Analiza opisowa (deskrypcyjna) wykorzystująca agregację danych i eksplorację
danych w celu uzyskania wglądu w przeszłość i odpowiedzi na
pytanie: „Co się stało?”
Analityka predykcyjna, która wykorzystuje modele statystyczne i techniki
prognozowania, aby zrozumieć przyszłość i odpowiedzieć na
pytanie: : „Co może się stać?”
Analityka preskrypcyjna, które wykorzystują algorytmy optymalizacji i symulacji do
doradzania w sprawie możliwych wyników i odpowiedzi na pytanie:
„Co powinniśmy zrobić?”

Zawód „Data Scientist” oraz rosnąca jego rola
w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej
przez firmy
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W ostatnich dekadach w grupie najwartościowszych firm na świecie dominują firmy
zdobywające przewagę konkurencyjną poprzez przetwarzanie strumieni danych i wydobywanie z nich wiedzy
2019

Dla orientacji produkt
krajowy brutto (GDB) Polski
w 2018 to
586 miliardów USD

https://ceoworld.biz/2019/06/28/the-top-100best-performing-companies-in-the-world-2019/

Firma

Wartość w
mld. USD

Aktywa

Sprze
daż

Zysk

Kraj

1

Apple

961.3

373.7

261.7

59.4

US

2

Microsoft

946.5

258.9

118.2

33.5

US

3

Amazon

916.1

162.6

232.9

10.1

US

4

Google / Alphabet

863.2

232.8

137

30.7

US

5

Berkshire Hathaway

516.4

707.8

247.8

4

US

6

Facebook

512

97.3

55.8

22.1

US

7

Alibaba

480.8

133.7

51.9

10.3

China

8

Tencent Holdings

472.1

105.4

47.2

11.9

China

9

JPMorgan Chase

368.5

2737.2

132.9

32.7

US

10

Johnson & Johnson

366.2

153

81.6

14.7

US

11

Visa

351.9

71.7

21.3

10.4

US

12

ExxonMobil

343.4

346.2

279.2

20.8

US

13

ICBC

305.1

4034.5

175.9

45.2

China

14

Walmart

296.1

219.3

514.4

6.7

US

15

Bank of America

287.3

2377.2

111.9

28.5

US
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Zawód „Data Scientist” oraz rosnąca jego rola w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej przez firmy
Wyjaśnienie znaczenia zawodu „data scientist” za pomocą charakterystyki zawodu w USA

Średnie wynagrodzenie data scientist’ów w USA

$120K/rok
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Średnie wynagrodzenie data scientist’ów w USA

$120K/rok
Obowiązki
1. Prowadzenie analiz i badań
2. Wydobywanie, czyszczenie i analiza danych z różnych
źródeł
3. Rozwiązywanie problemów biznesowych
4. Wytwarzanie narzędzi automatyzujących podejmowanie
decyzji
5. Komunikowanie wniosków kierownictwu
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Wykształcenie
• 88% data scientist’ów ma co najmniej stopień
magistra
• 46% data scientist’ów ma doktorat
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Wykształcenie
• 88% data scientist’ów ma co najmniej stopień
magistra
• 46% data scientist’ów ma doktorat
Wymagane umiejętności
1. Języki programowania (R, Python. SQL, Hive itp.)
2. Statystyka
3. Analiza wielowymiarowa i algebra liniowa
4. Maszynowe uczenie
5. Inżynieria oprogramowania
6. Zdolność merytorycznego dialogu (negocjacji i
rozwiązywania konfliktów), wizualizacja wyników
analiz i zdolność komunikowania wyników
kierownictwu
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3. Rozwiązywanie problemów biznesowych
4. Wytwarzanie narzędzi automatyzujących podejmowanie
decyzji
5. Komunikowanie wniosków kierownictwu
• Harvard Business Review uważa zawód data scientist’y za
„najseksowniejsza pracę XXI wieku”
• Jest to jedna z najszybciej rozwijających się karier w USA
• 94% absolwentów kierunków data science znalazło pracę
od 2011 r

Wykształcenie
• 88% data scientist’ów ma co najmniej stopień
magistra
• 46% data scientist’ów ma doktorat
Wymagane umiejętności
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5. Inżynieria oprogramowania
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Wynagrodzenie (w Euro) data scientist’ów w Niemczech w 2019 r.

Job Title
Student
Researcher
Data Scientist
Senior Data Scientist
Chief Data Scientist
Machine Learning Engineer
Data Engineer
Data Architect

Mean
11,833
70,680
64,024
80,300
114,155
65,300
64,550
84,283

Median
10,050
65,500
60,000
67,000
110,000
59,000
65,000
75,000

Data Science Salary Report 2019 Europe by Big Cloud

Avg. increase
No change
0-5%
0-5%
6-10%
6-10%
0-5%
0-5%
6-10%

Avg. bonus
5,760
9,388
10,822
37,416
10,000
8,940
7,985

Zawód „Data Scientist” oraz rosnąca jego rola w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej przez firmy
W 2020 r. potrzebnych będzie o 28% więcej data scientist’ów, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie rynku

=>

?

Zawód „Data Scientist” oraz rosnąca jego rola w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej przez firmy
Potrzebne vs. Posiadane umiejętności data scientist’ów

Potrzebne
umiejętności na
stanowisku data
scientist

Posiadane umiejętności zatrudnianych
pracowników na stanowisku data scientist
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Potrzebne vs. Posiadane umiejętności data scientist’ów

UWAGA
Wraz ze spodziewanymi
postępami rozwoju
technologii AI, IoT oraz Data
Science i w związku z tym:

Potrzebne
umiejętności na
stanowisku data
scientist

w najbliższych latach
potrzebne umiejętności i
narządzia data scientist’ów
będą się zmieniały

Posiadane umiejętności zatrudnianych
pracowników na stanowisku data scientist

Zawód „Data Scientist” oraz rosnąca jego rola w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej przez firmy
Interdyscyplinarny charakter kompleksowego programu wykształcenia w zakresie Data Science

Pojęcie „systemu złożonego”

Pojęcie systemu złożonego
Obserwacja Isaaca Newtona

„Potrafię obliczać ruchy gwiazd i planet, ale nie szaleństwo ludzi”
powiedział po utracie około 3 milionów funtów (w obecnych czasach) w Spekulacyjnej Bańce
Kompanii Mórz Południowych w 1720 roku

Isaac Newton (1720)
(http://en. wikipedia. org/ wiki/ South_ Sea_ Company).

Pojęcie systemu złożonego
Komentarze Warrena Buffetta i Davida Krakauera do obserwacji Isaaca Newtona

Gdyby nie doznał traumy z powodu tej straty, Sir Isaac mógłby odkryć
Czwarte Prawo Dynamiki: dla inwestorów jako całości

Zwrot z inwestycji maleje wraz ze wzrostem ruchu
Warren Buffett, chairman and CEO of Berkshire Hathaway

https://investing-school.com/history/52-must-read-quotes-from-legendary-investor-warren-buffett/

Pojęcie systemu złożonego
Komentarze Warrena Buffetta i Davida Krakauera do obserwacji Isaaca Newtona

To, co mówił Newton, zapewne miało znaczyć:

Rozumiem skomplikowane zjawiska - fizykę—
ale nie rozumiem złożoności
David Krakauer, president of the Santa Fe Institute

https://www.santafe.edu/

Pojęcie systemu złożonego
Systemy skomplikowane a systemy złożone

System skomplikowany jest zdefiniowany przez
skończony i ograniczony (zmieniający się zgodnie ze znanymi
regułami) zbiór możliwych stanów dynamicznych i interakcji
między częściami układu,

Na przykład Boeing 777 w izolowanym środowisku, choć bardzo
skomplikowany, jest ostatecznie systemem ograniczonym. Biorąc pod
uwagę wystarczającą ilość informacji na temat Boeinga 777, możemy
precyzyjnie przewidzieć, jak zareaguje na dane wejściowe.

podczas gdy system złożony jest zdefiniowany przez nieskończony i
nieograniczony (dynamicznie ewoluujący według bardzo częściowo
znanych reguł) zbiór możliwych interakcji między częściami układu w
zmieniającym się otoczeniu

Natomiast skromny trzmiel jest z natury złożonym systemem. Zasadniczo, chociaż
możemy być w stanie zrozumieć, jak zareaguje na dane wejściowe, zawsze możliwe
jest, że sam system (pszczoła) po prostu się zmieni, a zatem bez względu na to, ile
informacji mamy, nasza zdolność przewidywania jest zawsze ograniczona

Zauważmy, że zawsze można postrzegać skomplikowany system jako złożony, łącząc go ze złożonym systemem. Tak więc, jeśli Boeing 777 zostanie uderzony przez ptaka w locie lub
zostanie zrzucony na górę, efekty te doprowadzą do zniszczenia Boeinga 777 jako skomplikowanego (przewidywalnego) systemu i jego ponownego połączenia z nieograniczoną
złożonością. Fakt, że złożoność jest podstawowym przypadkiem świata przyrody i że komplikacje są zawsze tymczasowe, a sztuczny stan ma szczególne znaczenie.
Na podstawie: https://hackernoon.com/complex-is-not-the-same-as-complicated-9a1910426ae8
https://medium.com/deep-code/what-is-the-problem-with-social-media-5ec873f7a738

Przykłady zastosowań Data Science w
realizacji interdyscyplinarnych projektów
dotyczących złożonych zjawisk, w
szczególności ich analizy i sterowania

Przykłady zastosowań Data Science w realizacji interdyscyplinarnych projektów
dotyczących złożonych zjawisk, w szczególności ich analizy i sterowania
Witas, RoughIce, …

Przykłady zastosowań Data Science w realizacji interdyscyplinarnych projektów
dotyczących złożonych zjawisk, w szczególności ich analizy i sterowania
Algotradix
Year

Strategy

ROI

Volatility

Leverage

Evolution of technologies applied for the first Milestone
of the Algo AdgaM Development Roadmap

2011H2
(?)

Lucy

35%
(?)

9%
(?)

50:1
(?)

Occam's Razor approach to summary of five years of Algo AdgaM R&D

2011H1

Nicole

65%

23%

50:1

A Wisdom Technology approach to behavioral finance and game theory in algo
trading

2010H2

WiktoriaB

50%

30%

50:1

Wisdom Technology based on rough granular computing

2010H1

WiktoriaA

30%

20%

50:1

Random Forests Classifiers optimalized by multiobjecive optimization using swarm
intelligence technology

2009H2

Mary

50%

40%

100:1

Martingale technology, Taleb Distribution and Monte Carlo stress testing
technology esp. based on ERM (Empirical Risk Minimization) and SRM (Structural
Risk Minimization)

2009H1

Betty

35%

35%

400:1

Ontology engineering - especially building features based on Fourier and wavelets
automatic analysis

2008H2

Sandra

10%

20%

400:1

Statistical learning classifiers especially constructed by hierarchical regressions
models and by Support Vector Machines

2008H1

John

10%

25%

400:1

Rough sets classifiers

2007H2

Leon

5%

25%

400:1

Metaheuristics applied for machine learning of control parameters for stochastic
processes based on generalizations of Black–Scholes model

2007H1

Ewa

1%

35%

400:1

Evolutionary programming - mainly based on genetic algorithms

Przykłady zastosowań Data Science w realizacji interdyscyplinarnych projektów
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Przykłady zastosowań Data Science w realizacji interdyscyplinarnych projektów
dotyczących złożonych zjawisk, w szczególności ich analizy i sterowania
Algotradix

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Year 1

5,12

3,22

-0,74

7,70

cumulative

5,12

8,50

7,70

7,70

Year 2

0,82

2,80

1,52

0,80

1,16

0,10

1,04

1,71

1,27

3,58

0,58

-0,71

15,62

cumulative

8,58

11,62

13,32

14,22

15,55

15,66

16,86

18,87

20,38

24,69

25,41

24,52

24,52

Year 3

0,50

2,11

0,87

3,51

cumulative

25,14

27,79

28,90

28,51

Przykłady zastosowań Data Science w realizacji interdyscyplinarnych projektów
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Algotradix

Przykłady zastosowań Data Science w realizacji interdyscyplinarnych projektów
dotyczących złożonych zjawisk, w szczególności ich analizy i sterowania
Algotradix

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Witas
Merix
Algotradix
Excavio
ICRA
RoughIce
GoCheckers

Zarys koncepcji studiów podyplomowych
Data Science w zarządzaniu procesami

Zarys koncepcji studiów podyplomowych Data Science w zarządzaniu procesami
Wiele ośrodków oferuje studia z Data Science na poziomie inżynierskim, magisterskim, doktoranckim, itd.
Około w 300 p.n.e roku król Ptolemeusz I przeglądając "Elementy" zapytał
autora,
„czy nie ma krótszych dróg wiodących do geometrii”, na co
Euklides odrzekł:
"W geometrii nie ma specjalnej drogi dla królów"
Warto pamiętać, że wiedza dotycząca zastosowań współczesnej matematyki
jest bardzo małym fragmentem
gigantycznej interdyscyplinarnej wiedzy składającej się na umiejętności z Data Science,
oprócz wiedzy teoretycznej data scientist’ów szczególnie krytyczne jest doświadczeni oraz praktyczne umiejętności

Program studiów podyplomowych na UKSW ma charakter wprowadzający
i wyprofilowany przez doświadczonych autorów programu został na
podstawowe teoretyczne i praktyczne umiejętności potrzebne na rynku pracy w najbliższych latach w Polsce

Zarys koncepcji studiów podyplomowych Data Science w zarządzaniu procesami
Potencjalni
adresaci studiów
W USA mamy setki ośrodków akademickich
oferujących
propozycje kompleksowych programów
studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych i doktoranckich w zakresie Data Science

Lista ośrodków w
poszczególnych stanach USA
oferujących programy
magisterskie w zakresie data
science (wraz z propozycjami
programów zajęć)

https://www.mastersindatascience.org/

Zarys koncepcji studiów podyplomowych Data Science w zarządzaniu procesami
Potencjalni adresaci studiów

Studia są adresowane do osób, które posiadają:
1. Silną motywację do pozyskania i systematycznego rozwijania wiedzy oraz praktycznych umiejętności w
zakresie Data Science. Szczególnie ważna jest tu motywacja zwiększania zarobków i pozycji zawodowej
poprzez rozwijanie kompetencji w kierunku praktycznych zastosowań Data Science.
2. Wiedzę i umiejętności na poziomie inżyniera lub licencjata w zakresie nauk inżynieryjno-technicznych lub
nauk ścisłych i przyrodniczych.

3. Dyplom inżyniera lub licencjata.

Zarys koncepcji studiów podyplomowych Data Science w zarządzaniu procesami
Planowane efekty i umiejętności zawodowe oraz biznesowe korzyści absolwentów

Absolwenci posiadający dyplom ukończenia studiów podyplomowych z „Data Science w zarządzaniu procesami”
(DSP) pozyskaliby:

1. Argumenty do wzrostu swojego wynagrodzenia w obecnej pracy lub możliwości skorzystania z bogactwa
atrakcyjnych ofert pracy w zakresie stanowisk data science lub analityk danych.

2. Znajomość, zrozumienie i umiejętność wytwarzania podstawowych zastosowań (business cases) Data Science w
takich branżach jak: handel, finanse, ubezpieczenia, energetyka i administracja państwowa. Zastosowania te dotyczą
takich obszarów jak marketing, systemy rekomendacyjne, prognoza potrzeb rynku, logistyka i optymalizacja
procesów biznesowych.

Zarys koncepcji studiów podyplomowych Data Science w zarządzaniu procesami
Planowane efekty i umiejętności zawodowe oraz biznesowe korzyści absolwentów
3. Podstawowe umiejętności wymagane na stanowisku Data Scientist, tzn.: analizy danych, które łączą kompetencje wielu różnych, pozornie odrębnych specjalności, a w
szczególności takie umiejętności jak:

a. Zastosowania narzędzi z matematyki, logiki i statystyki pod kątem:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Wydobywania wartościowej biznesowo (prowadzącej do decyzji i działań) wiedzy z danych strukturalnych i niestrukturalnych (tekst mining)
Mechanizmów oceny i zapewnienia jakości danych
Tradycyjnej statystycznej analizy danych
Identyfikacji ważnych cech ukrytych w danych (w tym bazujących na metodach logiki, algebry liniowej i wnioskowań statystycznych)
Eksploracji i analizy danych pod kątem konstrukcji modeli matematycznych oraz ich optymalizacji
Różnych modeli maszynowego uczenia się (w tym wprowadzenie do technik głębokiego uczenia się)
Konstruowania klasyfikatorów oraz modeli predykcyjnych i rekomendacyjnych

b. Programowanie oraz pozyskiwanie i wizualizacja danych (na podstawowym poziomie) z wykorzystaniem takich środowisk i powiązanych z nimi
bibliotek jak:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

MS Excel
R
Python
Relacyjne bazy danych (np. Postgres)
Rozproszone duże środowiska danych (np. Hadoop, Spark)

c. Techniki pozyskiwania, dokumentowania i komunikowania wiedzy z potencjalnych dziedzin zastosowań, w tym zakresie:
i. umiejętności reprezentowania problemu w postaci danych
ii. uzgadniania i zrozumienia (wspólnie z interesariuszami w danej dziedzinie) celów biznesowych i kryteriów akceptacji rozwiązań powiązanych z dostępnymi danymi
iii. zasad i umiejętności współpracy z ekspertami dziedzinowymi

d. Umiejętności komunikacyjnych, w szczególności dotyczących:
i. zdolności do dyskusji ze specjalistami spoza branż technicznych, a zwłaszcza spoza IT i Data Science
ii. technik wizualizacji danych oraz wyników analiz danych
iii. umiejętności komunikowania i prezentowania rezultatów analiz

e. Krytyczna dociekliwość, kreatywność i zdolność do różnego typu rozumowań o danych i wymaganiach biznesowych, w tym:
i. dociekliwości w ocenie korelacji, sezonowości, przyczyn i skutków badanych zjawisk reprezentowanych w danych,
ii. zdolności do konstruowania nowych rozwiązań oraz krytycznej ich oceny.

Zarys koncepcji studiów podyplomowych Data Science w zarządzaniu procesami
Planowane zajęcia w poszczególnych semestrach
SEMESTR 1 (140 godzin)

Godz. w
tygodniu

Liczba
tyg

Suma
Godz.

Wprowadzenie do Data Science

2

7

14

Wybrane zastosowania analityki
danych

2

9

18

Wprowadzenie do modelowania i
optymalizacji

2

Wizualizacja i zapewnienie jakości
danych w środowisku R

2

Wprowadzenie do baz danych i
technik przetwarzania danych

9

9

18

18

SEMESTR 2 (140 godzin)

Logika w Data Science
Matematyczne modelowanie i
optymalizacja
Wprowadzenie do maszynowego
uczenia
Systemy decyzyjne
Sieci neuronowe i głębokie uczenie
Analityka tekstów

2

Podstawy Algebry Liniowej w Data
Science

2

Rachunek Prawdopodobieństwa i
Statystyka w Data Science

4

9
9
9

18
18
36

Wybrane zastosowania algebry
liniowej w Data Science
Eksploracja dużych zbiorów danych
Seminarium: zastosowania Data
Science j (+ projekty dyplomowe)

Godz. w
tygodniu

Liczba
tyg

Suma
Godz.

2

8

16

2

8

16

2

8

16

2

8

16

2

8

16

2

8

16

2

8

16

2

6

12

2

8

16

Rekomendowane jest 140 godzin w semestrze (tzn. 10 zjazdów/tygodni w semestrze po 14 h)
Łącznie 280 godzin.

Zarys koncepcji studiów podyplomowych Data Science w zarządzaniu procesami
Zakładamy, że będą trzy tryby korzystania ze studiów
Możliwe formy studiowania i korzyści wynikające z udziału w poszczególnych trybach nauczania na studiach

r-student

e-student

v-student

podyplomowych.
Fizyczne uczestnictwo w zajęciach i laboratoriach

X

Elektroniczne uczestnictwo w zajęciach i laboratoriach za pośrednictwem Internetu w trybie on-line (korzystanie z

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

nagrań i materiałów zgodnie z warunkami licencji)
Uczestnictwo w zajęciach i laboratoriach za pośrednictwem Internetu w trybie off-line (korzystanie z archiwalnych

X

nagrań i materiałów zgodnie z warunkami licencji)
Uczestnictwo w elektronicznych (wideo i mail) konsultacjach prowadzących zajęcia w zakresie przerabianego
materiału
Uczestnictwo on-line w testach, pracach dyplomowych i egzaminach w celu uzyskania dyplomu ukończenia studiów
podyplomowych z wynikiem pozytywnym
Uzyskanie dyplomu ukończenia studiów podyplomowych na podstawie pozytywnego zaliczenia wymaganych
testów, prac dyplomowych i egzaminów
Uczestnictwo off-line w automatycznych testach w celu weryfikacji postępów uczenia się

X

Podsumowanie,
pytania &
dyskusja

Data Science oraz pojęcia powiązane: AI, Maszynowe Uczenie, Analityka, …
Zawód „Data Scientist” oraz rosnąca jego rola w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej
przez firmy
Pojęcia systemu złożonego
Przykłady zastosowań Data Science w realizacji interdyscyplinarnych projektów
dotyczących złożonych zjawisk, w szczególności ich analizy i sterowania
Zarys koncepcji studiów podyplomowych z Data Science w zarządzaniu procesami
Podsumowanie, pytania & dyskusja

Wprowadzenie do Data Science i rola Data Science w realizacji
interdyscyplinarnych projektów dotyczących złożonych zjawisk,
w szczególności ich analizy i sterowania.
Przykładowe projekty ilustrujące zastosowania Data Science
prof. dr hab. inż. Andrzej Skowron
CNT UKSW & IBS PAN

dr hab. Andrzej Jankowski, prof. UKSW
CNT UKSW
Warszawa, 26 marca 2020

