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Zasady wyboru specjalności:

• Wybory specjalności odbędą się w dniach 12-17 maja 2020 roku w systemie 
USOS.

• Każdy student wybiera jedną specjalność, nie ma znaczenia kolejność 
zgłoszenia się. Specjalność realizowana jest na sem. 3 i 4.

• Warunkiem uruchomienia specjalności jest co najmniej 20 zapisanych 
studentów.

• Po zakończeniu zapisów Dziekanat poda informację o uruchomionych 
specjalnościach. 

• Osoby zapisane do specjalności, która nie została uruchomiona, zostaną 
poproszone o ponowny wybór spośród uruchomionych.

• Osoby, które nie wybiorą specjalności we wskazanym terminie, zostaną 
przydzieleni do uruchomionych specjalności przez Dziekana ds. studenckich.



Specjalności oferowane na kierunku:

• Analityk procesów biznesowych

• Data science w biznesie

• Analityk danych ekonomicznych



Analityk procesów biznesowych

OPIS SPECJALNOŚCI

Program specjalności jest zorientowany na metody umożliwiające
prowadzenie analiz procesów biznesowych w rozmaitych zakresach i
kontekstach. Uwzględnia zróżnicowane podejścia analityczne,
głównie metody optymalizacyjne i symulacyjne, wizualizację i
modelowanie danych w odniesieniu do różnych obszarów, w
szczególności logistyki, zachowań konsumentów, finansów,
ubezpieczeń i strategii biznesowych.



Analityk procesów biznesowych

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA SPECJALNOŚCI

Nazwa przedmiotu Sem.

Stacjonarne Niestacjonarne

Wyk. Ćw.
Ćw. 

kom.
Wyk. Ćw.

Ćw. 
kom.

Zaawansowane symulacje strategii biznesowych III 15 - 15 nd nd nd

Wizualizacja danych i zaawansowane metody 
analityczne

III 15 - 15 nd nd nd

Consumers behavior w ujęciu ilościowym III 15 - 15 nd nd nd

Modelowanie kontraktów finansowo-
ubezpieczeniowych

III 15 - 15 nd nd nd

Sprawiedliwość podatku dochodowego IV 15 - 15 nd nd nd

Metody optymalizacyjne w logistyce IV 15 - 15 nd nd nd



Analityk procesów biznesowych

DODATKOWE INFORMACJE:

DANE KONTAKTOWE DO OPIEKUNA SPECJALNOŚCI:
dr Grzegorz Tarczyński
e-mail: grzegorz.tarczynski@ue.wroc.pl



Data science w biznesie

OPIS SPECJALNOŚCI

Program specjalności jest ukierunkowany na wykorzystanie metod i
technik wywodzących się z nauki o danych (data science) w
kontekście problemów biznesowych i ekonomicznych. Obejmuje
szerokie spektrum narzędzi służących odkrywaniu wiedzy z danych,
w tym sposoby pozyskiwania, przetwarzania, obróbki, eksploracji,
wizualizacji i modelowania z wykorzystaniem adekwatnego,
nowoczesnego oprogramowania.



Data science w biznesie

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA SPECJALNOŚCI

Nazwa przedmiotu Sem.

Stacjonarne Niestacjonarne

Wyk. Ćw.
Ćw. 

kom.
Wyk. Ćw.

Ćw. 
kom.

Zastosowania R i Pythona w data science III - - 30 nd nd nd

Wizualizacja danych i wyników analiz III - - 30 nd nd nd

Przetwarzanie danych z wykorzystaniem języka 
SQL

III - - 30 nd nd nd

Modelowanie i analiza danych z IBM SPSS III - - 30 nd nd nd

Modelowanie predykcyjne IV - - 30 nd nd nd

Uczenie maszynowe IV - - 30 nd nd nd



Data science w biznesie

DODATKOWE INFORMACJE:

DANE KONTAKTOWE DO OPIEKUNA SPECJALNOŚCI:
dr hab. Marek Kośny, prof. UE
e-mail: marek.kosny@ue.wroc.pl



Analityk danych ekonomicznych

OPIS SPECJALNOŚCI

Program specjalności jest zorientowany na metody prowadzenia
analiz zjawisk o charakterze ekonomicznym. Pozwala zdobyć szeroki
zestaw umiejętności analitycznych w odniesieniu do wielu obszarów
zastosowań. Przygotowuje do podjęcia pracy związanej z analizą
danych ekonomicznych różnego typu, której wyniki dają podbudowę
ilościową w procesie podejmowania decyzji w podmiotach
gospodarczych.



Analityk danych ekonomicznych

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA SPECJALNOŚCI

Nazwa przedmiotu Sem.

Stacjonarne Niestacjonarne

Wyk. Ćw.
Ćw. 

kom.
Wyk. Ćw.

Ćw. 
kom.

Algorytmizacja analiz w środowisku R III 15 - 15 nd nd nd

Modelowanie i analiza danych finansowych III 15 - 15 nd nd nd

Data science III 15 - 15 nd nd nd

Zaawansowana wizualizacja i eksploracja danych III 15 - 15 nd nd nd

Techniki analityczne z elementami imputacji 
danych

IV 15 - 15 nd nd nd

Modelowanie złożonych zjawisk społeczno-
ekonomicznych w programie VenSim

IV 15 - 15 nd nd nd



Analityk danych ekonomicznych

DODATKOWE INFORMACJE:

DANE KONTAKTOWE DO OPIEKUNA SPECJALNOŚCI:
dr Cyprian Kozyra
e-mail: cyprian.kozyra@ue.wroc.pl



KONTAKT

MENEDŻER KIERUNKU

dr Alicja Grześkowiak
e-mail: alicja.grzeskowiak@ue.wroc.pl


