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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności, kompetencji personalnych i
społecznych:
1

Wiedza: posiada wystarczającą wiedzę w zakresie matematyki pozwalającą na zrozumienie
przedmiotu oraz wnioskowania statystycznego, zna podstawowe operatory teorii mnogości
oraz dostrzega związki i zależności

2

Umiejętności: potrafi stosować podstawowe operatory teorii mnogości oraz posiada
umiejętności wykorzystywania teorii losowości i niepewności

3

Kompetencje personalne i społeczne: docenia wagę instrumentów matematycznych i
statystycznych przy opisie zjawisk i procesów zachodzących w organizacji

Cel przedmiotu: celem przedmiotu jest poszerzenie i pogłębienie wiedzy w zakresie matematyki, a
w szczególności wiedzy dotyczącej podstawowych funkcji poznania naukowego (funkcji poznawczej,
opisującej i prognostycznej) poprzez uwzględnienie losowości i niepewności występującej w
złożonych systemach organizacyjnych
Efekty kształcenia
Wiedza:
1
2
3

1

posiada poszerzoną wiedzę z zakresu matematyki przydatną do formułowania i
rozwiązywania zadań związanych z reprezentowaną dyscypliną naukową
posiada wiedzę w obszarze problemów losowości i niepewności występujące w systemach
organizacyjnych
posiada wiedzę pozwalającą na wykorzystanie probabilistyki i logiki rozmytej do
modelowania i wnioskowania

Proszę wpisać właściwe: obligatoryjny, do wyboru
Proszę wpisać właściwe: stacjonarne, niestacjonarne
3
Proszę wpisać właściwe: egzamin, zaliczenie
2

Umiejętności:
potrafi wykorzystać teorię probabilistyki i zbiorów rozmytych do formułowania i rozwiązywania
zadań inżynierskich

1

potrafi wykorzystać teorię probabilistyki i zbiorów rozmytych do przedstawiania informacji
nieprecyzyjnych, nieokreślonych bądź niekonkretnych
Kompetencje personalne i społeczne:
2

ma świadomość znaczenia przedmiotu w samorozwoju naukowym

1

2
rozumie i odczuwa potrzebę ciągłego dokształcania się w przedmiocie
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Literatura uzupełniająca:
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TREŚCI PROGRAMOWE
Liczba
godz.

Lp.

Problematyka ogólna

Zagadnienia szczegółowe

1

Podejmowanie decyzji w warunkach
niepewności

•Pojęcie zbioru rozmytego, operacje na zbiorach
rozmytych, reguły rozmyte, zmienne lingwistyczne,
wnioskowanie rozmyte.

2

Wnioskowaniem w systemach
ekspertowych opartych na wiedzy
niepewnej

•Sieci Bayes’a

3

2

Sposoby oceny – F - Formująca ( ocena cząstkowa), P - Podsumowująca
F1
P1

Dyskusje podsumowujące poszczególne wykłady, dające możliwość oceny zrozumienia
problematyki przez słuchacza
Przygotowanie pracy zaliczeniowej
OBCIĄŻENIE PRACĄ SŁUCHACZA
FORMA AKTYWNOŚCI

4

ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA
ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe z nauczycielem (wykład)

5

Indywidualne konsultacje dla przedmiotu

5

Praca własna słuchacza

15

Przygotowanie pracy zaliczeniowej

5
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Proszę nie wypełniać sumarycznej liczby punktów ECTS

