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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:

• Big data w biznesie
• E-usługi i e-biznes
• Menedżer systemów informacyjnych



Big data w biznesie

OPIS SPECJALNOŚCI

Kształcenie w ramach specjalności skutkuje opanowaniem podstawowych metod i narzędzi
informatycznych służących zaawansowanej analizie bardzo dużych i złożonych danych w
celu wykorzystania ich w biznesie.
Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu zastosowania właściwych metod i
narzędzi informatycznych służących analityce biznesowej. Ponadto ma podstawy m.in. z
analizy bardzo dużych wolumenów danych, zwłaszcza w organizacjach i podmiotach
gospodarczych, metod data mining w stopniu niezbędnym do zastosowania w biznesie.



Big data w biznesie

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA SPECJALNOŚCI

Nazwa przedmiotu Sem.

Stacjonarne Niestacjonarne

Wyk. Ćw.
Ćw. 

kom.
Wyk. Ćw.

Ćw. 
kom.

Infrastruktura i architektura Big Data III 15 15 - 8 8 -

Narzędzia i platformy analizy danych III 15 - 15 8 - 8

Data Science III 15 15 - 8 8 -

Modelowanie stochastyczne i symulacje 
dynamiczne

III 15 - 15 8 - 8

Zastosowania technologii Big Data IV 15 15 - 8 8 -

Zastosowania Machine Learning IV 15 - 15 8 - 8



Big data w biznesie

DODATKOWE INFORMACJE:

W ramach tej specjalności kształcimy specjalistów, analityków i menadżerów w zakresie
analizy dużych ilości danych z różnorodnych źródeł, którzy rozumieją znaczenie i rolę Big
Data. Zdobyta zaawansowana wiedza i kompetencje umożliwiają podjęcie pracy na
stanowiskach związanych z zaawansowaną analizą danych m.in. w przedsiębiorstwach,
bankach, firmach ubezpieczeniowych, administracji publicznej czy centrach badawczych.

Opiekun specjalności
dr Ryszard Zygała



E-usługi i e-biznes

OPIS SPECJALNOŚCI

Kształcenie w ramach specjalności skutkuje opanowaniem zagadnień z obszaru informatyki
ekonomicznej, w tym przede wszystkim związanych z technologiami informacyjno-
komunikacyjnymi i elektronicznego biznesu z możliwością ich wykorzystania w
przedsiębiorstwach prowadzących również działalność opartą na sieci Internet.
Absolwent posiada wiedzę z zakresu informatyki w dziedzinie projektowania, wdrażania
oraz stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych i elektronicznego biznesu w
różnego rodzaju przedsiębiorstwach. Zna ponadto podstawy m.in. technologii mobilnych,
zarządzania projektami, bezpieczeństwa systemów IT oraz ekonomicznych aspektów
funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego zarządzaniem.



E-usługi i e-biznes

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA SPECJALNOŚCI

Nazwa przedmiotu Sem.

Stacjonarne Niestacjonarne

Wyk. Ćw.
Ćw. 

kom.
Wyk. Ćw.

Ćw. 
kom.

Firma Web 2.0 III 15 15 - 8 8 -

Narzędzia cyfryzacji społeczeństwa III 15 - 15 8 - 8

Modele e-biznesu III 15 15 - 8 8 -

Narzędzia marketingowe e-biznesu III 15 - 15 8 - 8

ICT w doskonaleniu wirtualnych relacji IV 15 - 15 8 - 8

Media społecznościowe w biznesie IV 15 - 15 8 - 8



E-usługi i e-biznes

DODATKOWE INFORMACJE:

W ramach tej specjalności kształcimy specjalistów zdolnych do twórczego i efektywnego
funkcjonowania w elektronicznej gospodarce. Ten obszar działalności wymaga
interdyscyplinarności, dlatego zdobyta wiedza biznesowa i informatyczna oraz
umiejętności zastosowania jej w praktyce gospodarczej pozwolą absolwentom na
współpracę z inżynierami, informatykami i ekonomistami. Kompetencje i umiejętności
uzyskane w ramach specjalności umożliwiają pracę w zespołach odpowiedzialnych za
rozwój elektronicznego biznesu w przedsiębiorstwach, jak i liderowaniu takimi zespołami.

Opiekun specjalności
prof dr hab. Kazimierz Perechuda



Menedżer systemów informacyjnych

OPIS SPECJALNOŚCI

Kształcenie w ramach specjalności skutkuje opanowaniem zagadnień z obszaru informatyki
ekonomicznej, w tym przede wszystkim związanych z modelowaniem potrzeb
informacyjnych użytkowników systemów informatycznych.
Absolwent posiada wiedzę z zakresu informatyki ekonomicznej oraz zarządzania, dotyczącą
m.in. inżynierii wymagań, implementacji zintegrowanych systemów informatycznych,
zarządzania utrzymaniem systemów informatycznych oraz badania i oceny efektywności
realizacji projektów informatycznych.



Menedżer systemów informacyjnych

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA SPECJALNOŚCI

Nazwa przedmiotu Sem.

Stacjonarne Niestacjonarne

Wyk. Ćw.
Ćw. 

kom.
Wyk. Ćw.

Ćw. 
kom.

Inżynieria wymagań III 15 15 - 8 8 -

Implementacja baz danych III 15 - 15 8 - 8

Zarządzanie utrzymaniem systemów 
informatycznych

III 15 15 - 8 8 -

Systemy wspomagania pracy grupowej III 15 - 15 8 - 8

Efektywność przedsięwzięć informatycznych IV 15 15 - 8 8 -

Implementacja zintegrowanych systemów 
informatycznych

IV 15 - 15 8 - 8



Menedżer systemów informacyjnych

DODATKOWE INFORMACJE:

W ramach tej specjalności kształcimy specjalistów posiadających umiejętności potrzebne
współczesnym menedżerom IT, którzy są odpowiedzialni za zarządzanie informatyką w
różnego rodzaju przedsiębiorstwach, jak i instytucjach publicznych.
Zdobyta wiedza biznesowa, techniczna oraz umiejętności zastosowania jej w praktyce
gospodarczej pozwolą absolwentom na podjęcie pracy na stanowiskach m.in. związanych z
zarządzaniem działem IT oraz menedżerów realizacji projektów informatycznych.

Opiekun specjalności

dr hab. Helena Dudycz, prof. UE
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