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Cel przedmiotu
Uzyskanie wiedzy z zakresu analizy i identyfikacji szeregów czasowych
Poznanie technik modelowania i identyfikacji systemów technicznych, fizycznych,
gospodarczych
Prognozowania zachowania systemów w przyszło ci.
Wymagania wst pne w zakresie wiedzy, umiej tno ci i innych kompetencji
Matematyka
Statystyka
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy:
Rozumie oraz potrafi wytłumaczy znaczenie zło onych wywodów dotycz cych opisu
prawidłowo ci, zjawisk i procesów oraz umie stosowa w ich opisie j zyk i formalizm
matematyki, jednocze nie jest w stanie samodzielnie odtworzy podstawowe twierdzenia i
prawa oraz ich dowody.
Zna specjalistyczne zastosowania zaawansowanych metod statystycznych i
matematycznych w zakresie prognozowania zjawisk oraz narz dzi informatycznych
gromadzenia, analizy i prezentacji danych, a tak e wspomagania decyzji zarz dczych.
W zakresie umiej tno ci:
Dokonuje obserwacji wybranych zjawisk i procesów w organizacji oraz jej otoczeniu, a
tak e ich analizy i interpretacji przy zastosowaniu zaawansowanych uj teoretycznych.
Dobiera odpowiednie metody i narz dzia do opisu oraz analizy wybranych problemów i
obszarów działalno ci organizacji i jej otoczenia oraz oceny ich przydatno ci i
skuteczno ci, a w tym: z punktu widzenia uj cia strategicznego.
W zakresie kompetencji społecznych:
Ma wiadomo poziomu swojej wiedzy i umiej tno ci, rozumie potrzeb dokształcania si .
Tre ci programowe przedmiotu
Forma zaj – wykłady
Tre ci programowe

W1
W2
W3
W4
W5

Obszary prognozowania w przedsi biorstwie. Dane statystyczne. Proces
prognozowania wielko ci sprzeda y.
Modele szeregów czasowych ze stałym poziomem zmiennej prognozowanej.
Modele szeregów czasowych z trendem.
Modele szeregów czasowych z wahaniami sezonowymi i cyklicznymi.
Modele dla procesów niestacjonarnych.

Liczba
godzin
2
2
2
2
2

W6
W7
W8
W9
W10
W11
W12
W13
W14
W15

Modele ekonometryczne.
Jako ciowe modele prognozowania.
Zastosowanie sieci neuronowych w prognozowaniu.
Hybrydowe i kombinowane metody prognozowania.
Podstawowe definicje modelowania i symulacji: symulacja dyskretna, ci gła,
agentowa i hybrydowa.
Metody modelowania procesów dyskretnych i ci głych.
Metody symulacji procesów dyskretnych.
Przegl d narz dzi do symulacji procesów dyskretnych.
Etapy przebiegu eksperymentu symulacyjnego. Metoda DOE (Design of
Experiment).
Komputerowe wspomaganie prognozowania i symulacji.
Suma godzin:
Forma zaj – laboratoria
Tre ci programowe

L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
L12
L13
L14
L15

Omówienie technik obliczeniowych i metod zbierania danych.
Identyfikacja szeregów czasowych ze stałym poziomem zmiennej
prognozowanej.
Identyfikacja szeregów czasowych z trendem.
Identyfikacja szeregów czasowych z wahaniami sezonowymi i cyklicznymi.
Identyfikacja procesów niestacjonarnych.
Identyfikacja modeli ekonometrycznych.
Identyfikacja modeli jako ciowych.
Zastosowanie sieci neuronowych w prognozowaniu.
Hybrydowe i kombinowane metody prognozowania.
Konstrukcja generatorów liczb pseudolosowych. Symulacja dyskretna, ci gła,
agentowa i hybrydowa.
Metody modelowania procesów dyskretnych i ci głych.
Metody symulacji procesów dyskretnych.
Przegl d narz dzi do symulacji procesów dyskretnych.
Etapy przebiegu eksperymentu symulacyjnego.
Metoda DOE (Design of Experiment).
Suma godzin:
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Narz dzia dydaktyczne
1
2

F1
P1
P2

Wykład
wiczenia laboratoryjne
Sposoby oceny
Ocena formuj ca
Rozwi zywanie zada , przykładów ze wspólnym omówieniem wyników
Ocena podsumowuj ca
Zaliczenie pisemne
Egzamin pisemny
Obci

enie prac studenta
rednia liczba godzin na zrealizowanie
Forma aktywno ci
aktywno ci
Godziny kontaktowe z wykładowc , realizowane
w formie zaj dydaktycznych – ł czna liczba
45
godzin w semestrze
Godziny kontaktowe z wykładowc , realizowane
w formie egzaminu – ł czna liczba godzin w
2
semestrze
Przygotowanie si do laboratorium – ł czna
14
liczba godzin w semestrze
Przygotowanie si do zaj – ł czna liczba
14

godzin w semestrze
Suma
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla
przedmiotu

75
3
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Efekt
kształcenia
EK1
EK2
EK3
EK4
EK5

Macierz efektów kształcenia
Odniesienie danego efektu
Cele
Tre ci
kształcenia do efektów
programowe
zdefiniowanych dla całego przedmiotu
programu (PEK)
W2- W7,
ZIP2A_W07++
C1, C3
L2- L7
W5- W9,
ZIP2A_W17+++
C2
L5- L9
W1- W6,
ZIP2A_U17+++
C1,C2
L1- L6
W11- W15,
ZIP2A_U19++
C1,C2
L11- L15
W5,W6,W8,W9,
ZIP2A_K11+
C1,C2,C3
L5,L6,L8, L9

Na ocen 2 (ndst)

EK1

Nie umie
modelowa
zachowanie zjawisk
ekonomicznych,
technicznych itp.

EK2

Nie umie stosowa
klasycznych metod
identyfikacji zjawisk
ekonomicznych,
technicznych itp.

EK3

Nie umie wyznaczy
podstawowych
składowych
szeregów
czasowych

EK4

Nie zna klasycznych
metod do symulacji
zjawisk
ekonomicznych,
technicznych itp.

Formy oceny – szczegóły
Na ocen 3 (dst)
Na ocen 4 (db)
Potrafi okre li i
Potrafi okre li
ogólnie
zachowanie zjawisk scharakteryzowa
ekonomicznych,
zachowanie zjawisk
technicznych itp.
ekonomicznych,
technicznych itp.
Zna oraz potrafi
Zna klasyczne
ogólnie zastosowa
metody identyfikacji
klasyczne metody
zjawisk
identyfikacji zjawisk
ekonomicznych,
ekonomicznych,
technicznych itp.
technicznych itp.
Potrafi okre li i
Potrafi okre li
ogólnie
podstawowe
scharakteryzowa
składowe szeregów
podstawowe składowe
czasowych
szeregów czasowych
Zna oraz potrafi
Zna klasyczne
ogólnie zastosowa
metody symulacji
klasyczne metody
zjawisk
symulacji zjawisk
ekonomicznych,
ekonomicznych,
technicznych itp.
technicznych itp.

Narz dzia
dydaktyczne
1, 2
1, 2
1, 2
1, 2
1, 2

Sposób
oceny
F1, P1,
P2
F1, P1,
P2
F1, P1,
P2
F1, P1,
P2
F1, P1,
P2

Na ocen 5 (bdb)
Potrafi okre li i
wyczerpuj co
scharakteryzowa
zachowanie zjawisk
ekonomicznych,
technicznych itp.
Zna oraz potrafi w
sposób wyczerpuj cy
zastosowa klasyczne
metody identyfikacji
zjawisk ekonomicznych,
technicznych itp.
Potrafi okre li i
wyczerpuj co
scharakteryzowa
podstawowe składowe
szeregów czasowych
Zna oraz potrafi w
sposób wyczerpuj cy
zastosowa klasyczne
metody symulacji
zjawisk ekonomicznych,
technicznych itp.

EK5

Nie chce
wzbogaca swoj
wiedz i
umiej tno ci z
zakresu matematyki
stosowanej
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swoj wiedz i
umiej tno ci z zakresu
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wzbogaca swoj
wiedz i umiej tno ci z
zakresu matematyki
stosowanej
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