
Techniki uczenia maszynowego 
nazwa przedmiotu 

SYLABUS 
 

Obowiązuje od cyklu kształcenia: 2014/2015 

Część A. Informacje ogólne 
 

Elementy składowe 
sylabusu 

Opis 

Nazwa jednostki 
prowadzącej kierunek 

 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Nazwa kierunku studiów Informatyka 

Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia 

Profil studiów Ogólnoakademicki 

Forma studiów Stacjonarne 

Kod przedmiotu 0600-IS1-3TAJF 

Język przedmiotu polski 

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy 

Rok studiów /semestr rok III / 5 

Wymagania wstępne (tzw. 

sekwencyjny system zajęć i 
egzaminów) 

Przedmioty wprowadzające: 

 Podstawy logiki i teorii mnogości 

 Algorytmy i struktury danych 

 Matematyka dyskretna 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych z podziałem 

na formy prowadzenia zajęć 

Studia stacjonarne: 

Wykład: 15          Ćwiczenia: 0          Laboratorium: 15          Projekt: 15 
 

Założenia i cele przedmiotu Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z rozpoznawaniem wzorców. 

Metody dydaktyczne oraz 

ogólna forma zaliczenia 

przedmiotu 

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę 

 

Metody dydaktyczne: wykład, laboratorium, projekt   

 
 

Efekty kształcenia 
Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

1. Zna podstawowe pojęcia z dziedziny uczenia maszyn: rozpoznawanie wzorców, 

przetwarzanie wstępne obiektów rozpoznawanych, pozyskanie cech, zadanie 

klasyfikacji, uczenie pod nadzorem i bez nadzoru, reprezentacja cech. 

K_W01 (+), K_W02 (+), 

K_W03 (+), K_W09 (+++) 

2. Zna i potrafi zastosować podstawowe metody przygotowania wstępnego obrazów: 

filtrowanie, progowanie, konwersje, metody segmentacji (detekcja nieciągłości, 

metody obszarowe i topologiczne, metody morfologiczne). 

K_U01 (+), K_U02 (++), 

K_U03 (+), K_U10 (++),  

K_U17 (+), K_U18 (++),  

K_U19 (+), K_U20 (++) 

3. Zna i potrafi zastosować podstawowe metody pozyskiwania cech: projekcje, 

histogramy, momenty, pochodne cech wektorowych, elementy skalarne cech 

wektorowych. Zna i potrafi zastosować metody wyboru cech istotnych oraz 

metody oceny niezależności cech. 

K_U02 (++), K_U03 (+),  

K_U10 (++), K_U17 (+),  

K_U18 (++), K_U19 (+),  

K_U20 (++) 

4. Zna i potrafi zastosować podstawowe metody klasyfikacji: ze względu na 

podobieństwo, metody dyskryminacyjne, drzewa decyzyjne, metody statystyczne, 

analiza skupień, metody łączenia klasyfikatorów, metody syntaktyczne. 

K_U02 (++), K_U03 (+),  

K_U10 (++), K_U17 (+),  

K_U18 (++), K_U19 (+),  

K_U20 (++) 



5. Jest świadomy ograniczeń teoretycznych i praktycznych metod obliczeniowych w 

ogólności i metod rozpoznawania wzorców w szczególności. Potrafi w sposób 

zrozumiały dla osób nieposiadających wykształcenia w tej dziedzinie wyjaśnić 

pojęcia z dziedziny uczenia maszynowego, możliwości ich zastosowania i ich 

ograniczenia. 

K_K01 (+),K_K03 (++),  

K_K03 (++), K_K05 (+) 

 
 
 
 

Punkty ECTS 6 

 

 
Bilans nakładu pracy 

studenta 

 

 
Aktywność 

Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjonarne 
 

Udział w zajęciach: 

 
- wykład 

 

- laboratorium 

 
- projekt 

 
 
 

15 

 
15 

 
15 

 
 
 

9 

 
9 

 
9 

 

Przygotowanie do zajęć 
 

20 
 

40 

Zapoznanie z literaturą 
 

10 
 

10 

Przygotowanie do egzaminu 5 
 

5 

 

Przygotowanie do kolokwium 
 

0 
 

0 

 

Czas trwania egzaminu 
 

3 
 

3 

 

Sprawozdania, raporty z zajęć, prace domowe 
 

10 
 

15 

 

Udział w konsultacjach 
 

2 
 

2 

 

 Zadania projektowe realizowane w domu 
 

40 
 

40 

   praca zespołowa na uczelni poza zajęciami 

 

 

15 15 

 

 
Wskaźniki ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Liczba godzin Punkty ECTS 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 65 2 

o charakterze praktycznym 100 4 
 

 

Data opracowania: 
 

 
Koordynator 

przedmiotu: 
dr hab. inż. Władysław Homenda, prof. UwB 



 

SYLABUS 
B. Informacje szczegółowe 

Tę część wypełnia każda osoba  prowadząca w danym roku zajęcia z przedmiotu, osobno  dla różnych form zajęć (np. wykładu i 

ćwiczeń).  

 

Elementy składowe sylabusu Opis 

 

Nazwa przedmiotu Techniki uczenia maszynowego. 

Kod przedmiotu  

Nazwa kierunku Informatyka 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Polski 

Rok studiów/ semestr 

 

V semestr / 3 rok 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 

oraz forma prowadzenia zajęć 

Wykład: 15        

Liczba punktów ECTS  

Prowadzący  

 

dr hab. Władysław Homenda prof. UwB 

 

Treści merytoryczne przedmiotu Rozpoznawanie wzorców, przestrzeń cech, zadanie klasyfikacji, systemy 

uczące się, uczenie pod nadzorem i bez nadzoru.  

Reprezentacja informacji, wektory cech. 

Metody reprezentacji, przetwarzania i segmentacji obrazów, filtrowanie, 

detekcja nieciągłości, metody brzegowe, progowanie, metody obszarowe i 

topologiczne, metody morfologiczne. 

Metody klasyfikacji: podobieństwo elementów: podobieństwo elementów, 

miary odległości i klasyfikator najmniejszej odległości, metoda najbliższych 

sąsiadów; metody dyskryminacyjne, przypadek wielu klas. 

Drzewa decyzyjne, konstrukcja drzewa, optymalna wielkość. 

Metody statystyczne: klasyfikator bayesowski i metoda największej 

wiarogodności, metoda najbliższych sąsiadów, metody wektorów nośnych. 

Analiza składowych głównych 

Analiza skupień, metody hierarchiczne, metoda k-średnich 

 

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 

Forma zaliczenia przedmiotu: ocena wykonania zadań projektowych 

(programu i dokumentacji) 

 

Metody dydaktyczne:  wiedza przekazywana na wykładzie, samodzielne 

rozwiązywanie problemów dotyczących treści prezentowanych na wykładzie 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Forma zaliczenia przedmiotu: samodzielnie rozwiązywane problemy, 

rozwiązania oceniane 

 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

 Jacek Koronacki, Jan Ćwik, Statystyczne systemy uczące się, 

Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2006 

 Mirosław Krzyśko, Waldemar Wołyński, Tomasz Górecki, Michał 

Skorzybut, Systemy uczące się Rozpoznawanie wzorców analiza skupień i 

redukcja wymiarowości, Wydawnictwo WNT, 2008 

 Gatnar E., Podejście wielomodelowe w zagadnieniach dyskryminacji i 

regresji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008. 

 Larose D.T., Odkrywanie wiedzy z danych. Wprowadzenie do eksploracji 

danych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006 

 Christopher Bishop, Pattern Recognition and Machine Learning, Springer, 

2006 

 Gonzalez R. C., Woods R. E., Digital Image Processing, Prentice Hall, 

2002 
 

 



SYLABUS 
C. Informacje szczegółowe 

Tę część wypełnia każda osoba  prowadząca w danym roku zajęcia z przedmiotu, osobno  dla różnych form zajęć (np. wykładu i 

ćwiczeń).  

 

Elementy składowe sylabusu Opis 

 

Nazwa przedmiotu Techniki uczenia maszynowego. 

Kod przedmiotu  

Nazwa kierunku Informatyka 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Polski 

Rok studiów/ semestr 

 

V semestr / 3 rok 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 

oraz forma prowadzenia zajęć 

Laboratorium: 15    
 

Liczba punktów ECTS  

Prowadzący  

 

dr hab. Władysław Homenda prof. UwB 

 

Treści merytoryczne przedmiotu Samodzielne rozwiązania wybranych problemów praktycznych w trakcie 

zajęć laboratoryjnych i poza tymi zajęciami dotyczących treści 

przekazywanych na wykładzie (przestrzeń cech, reprezentacja informacji, 

wektory cech, metody reprezentacji, przetwarzania i segmentacji obrazów, 

filtrowanie, progowanie, metody obszarowe i topologiczne, metody 

klasyfikacji: podobieństwo elementów: podobieństwo elementów, miary 

odległości i klasyfikator najmniejszej odległości, metoda najbliższych 

sąsiadów, przypadek wielu klas, metody statystyczne: klasyfikator 

bayesowski i metoda największej wiarogodności, metoda najbliższych 

sąsiadów, metoda k-średnich) 

 

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 

Forma zaliczenia przedmiotu: ocena wykonania zadań laboratoryjnych na 

bieżąco 

 

Metody dydaktyczne:  praktyczne zastosowania wiedzy przekazywanej na 

wykładzie, samodzielne rozwiązywanie prostych problemów dotyczących 

treści nauczania 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Forma zaliczenia przedmiotu: wykonanie zadań laboratoryjnych, 

rozwiązania oceniane na bieżąco 

 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

 Jacek Koronacki, Jan Ćwik, Statystyczne systemy uczące się, 

Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2006 

 Mirosław Krzyśko, Waldemar Wołyński, Tomasz Górecki, Michał 

Skorzybut, Systemy uczące się Rozpoznawanie wzorców analiza skupień i 

redukcja wymiarowości, Wydawnictwo WNT, 2008 

 Gatnar E., Podejście wielomodelowe w zagadnieniach dyskryminacji i 

regresji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008. 

 Larose D.T., Odkrywanie wiedzy z danych. Wprowadzenie do eksploracji 

danych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006 

 Christopher Bishop, Pattern Recognition and Machine Learning, Springer, 

2006 

 Gonzalez R. C., Woods R. E., Digital Image Processing, Prentice Hall, 

2002 

 dokumentacja wybranego środowiska programistycznego. 
 

 



SYLABUS 
D. Informacje szczegółowe 

Tę część wypełnia każda osoba  prowadząca w danym roku zajęcia z przedmiotu, osobno  dla różnych form zajęć (np. wykładu i 

ćwiczeń).  

 

Elementy składowe sylabusu Opis 

 

Nazwa przedmiotu Techniki uczenia maszynowego. 

Kod przedmiotu  

Nazwa kierunku Informatyka 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Polski 

Rok studiów/ semestr 

 

V semestr / 3 rok 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 

oraz forma prowadzenia zajęć 

Projekt: 15 
 

Liczba punktów ECTS  

Prowadzący  

 

dr hab. Władysław Homenda prof. UwB 

 

Treści merytoryczne przedmiotu Zespołowe rozwiązania wybranych problemów praktycznych dotyczących 

treści przekazywanych na wykładzie (rozpoznawanie wzorców, przestrzeń 

cech, zadanie klasyfikacji, uczenie pod nadzorem i bez nadzoru, reprezentacja 

informacji, wektory cech, metody reprezentacji, przetwarzania i segmentacji 

obrazów, filtrowanie, detekcja nieciągłości, metody brzegowe, progowanie, 

metody obszarowe i topologiczne, metody klasyfikacji: podobieństwo 

elementów: podobieństwo elementów, miary odległości i klasyfikator 

najmniejszej odległości, metoda najbliższych sąsiadów; metody 

dyskryminacyjne, przypadek wielu klas, drzewa decyzyjne, konstrukcja 

drzewa, optymalna wielkość, metody statystyczne: klasyfikator bayesowski i 

metoda największej wiarogodności, metoda najbliższych sąsiadów, metody 

wektorów nośnych, metoda k-średnich) 

 

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 

Forma zaliczenia przedmiotu: ocena wykonania zadań projektowych 

(programu i dokumentacji) 

 

Metody dydaktyczne:  wiedza przekazywana na wykładzie, na zajęciach 

projektowych zespołowe rozwiązywanie problemów dotyczących treści 

nauczania 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Forma zaliczenia przedmiotu: zespołowo rozwiązywane problemy 

projektowe, rozwiązania oceniane 

 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

 Jacek Koronacki, Jan Ćwik, Statystyczne systemy uczące się, 

Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2006 

 Mirosław Krzyśko, Waldemar Wołyński, Tomasz Górecki, Michał 

Skorzybut, Systemy uczące się Rozpoznawanie wzorców analiza skupień i 

redukcja wymiarowości, Wydawnictwo WNT, 2008 

 Gatnar E., Podejście wielomodelowe w zagadnieniach dyskryminacji i 

regresji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008. 

 Larose D.T., Odkrywanie wiedzy z danych. Wprowadzenie do eksploracji 

danych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006 

 Christopher Bishop, Pattern Recognition and Machine Learning, Springer, 

2006 

 Gonzalez R. C., Woods R. E., Digital Image Processing, Prentice Hall, 

2002 

 dokumentacja wybranego środowiska programistycznego. 
 

 

 

         


