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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu UCZENIE MASZYNOWE II, PG_00060110

Kierunek studiów Automatyka, robotyka i systemy sterowania

Data rozpoczęcia studiów luty 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia II stopnia Grupa zajęć
Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 2 Język wykładowy polski

Semestr studiów 3 Liczba punktów ECTS 3.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Elektrotechniki i Automatyki -> Katedra Inteligentnych Systemów Sterowania i Wspomagania Decyzji

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr hab. inż. Michał Grochowski
Prowadzący zajęcia z przedmiotu

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 15.0 0.0 0.0 30.0 0.0 45
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

45 8.0 22.0 75

Cel przedmiotu Celem przedmiotu będzie zapoznanie Studentów z kompleksową wiedzą na temat dynamicznie rozwijającej 
się dziedziny Uczenia maszynowego (ang. Machine Learning) oraz wskazanie jej praktycznych zastosowań 
w szeroko rozumianej automatyce i informatyce. Zagadnienia i metody teoretyczne omówione na wykładach 
będą zilustrowane przykładami praktycznego ich wykorzystania i sposobami implementacji. Wybrane 
zagadnienia zostaną w praktyce zrealizowane na zajęciach projektowych. W celu realizacji zajęć zostanie 
Studentom zapewniony dostęp do odpowiednich narzędzi informatycznych i danych.
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Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_W05] ma wiedzę o technikach 
obliczeniowych sztucznej 
inteligencji, metodach 
wnioskowania, uczenia się i 
poszukiwania rozwiązań w ujęciu 
algorytmicznym stosowanych w 
układach automatyki i robotyki

Student projektuje i implementuje
proste systemy diagnostyczne.
Wykorzystuje w projektach
wybrane metody inteligencji
obliczeniowej. Posługuje się
oprogramowaniem narzędziowym: 
typu
Matlab, Python  w stopniu
zaawansowanym. Na podstawie
przeprowadzonych badań, umie
wyciągać wnioski.

[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym

[K7_W11] posiada pogłębioną 
wiedzę na temat komputerowych 
metod i narzędzi stosowanych do 
analizy, syntezy i projektowania 
układów i systemów automatyki i 
robotyki

Student w ramach niewielkiego 
zespołu potrafi zaprojektować, 
przygotować i zrealizować 
eksperyment, a następnie 
wyciągnąć z niego odpowiednie 
wnioski. Przykładowo potrafi 
przygotować system 
diagnostyczny, pozwalający 
wykryć raka piersi na obrazach 
medycznych.

[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym

[K7_U04] ma umiejętność 
samokształcenia się m.in. w celu 
podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych oraz potrafi określić 
kierunki dalszego uczenia się

Student w celu rozwoju własnych
kompetencji korzysta z najnowszej
literatury monograficznej, baz
publikacyjnych (np. IEEE,
Elsevier), kursów (np. Coursera),
czy repozytoriów typu Github.

[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi
[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu

[K7_U07] potrafi wykorzystać 
metody analityczne, symulacyjne i 
eksperymentalne do formułowania 
i rozwiązywania zadań 
inżynierskich i prostych 
problemów badawczych z zakresu 
automatyki i robotyki

Student umie zastosować znane 
narzędzia i algorytmy sztucznej 
inteligencji do rozwiązania 
problemów badawczych np. do 
zaprojektowania klasyfikatora 
neuronowego.

[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi

[K7_U06] potrafi zaplanować 
przygotować i przeprowadzić 
eksperymenty, pomiary i 
symulacje komputerowe do oceny 
realizacji zadań z zakresu 
automatyki i robotyki

Student bada symulacyjnie i
eksperymentalnie zachowanie się
obiektów dynamicznych. - Student
wybiera odpowiednie metody
analityczne i symulacyjne do
rozwiązywania zadań z zakresu
automatyki i robotyki.

[SU1] Ocena realizacji zadania
[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi

[K7_U03] potrafi przygotować i 
przedstawić prezentację, 
dotyczącą wyników zadania 
inżynierskiego oraz własnych 
badań naukowych

Student na podstawie
przeprowadzonych badań, umie
opracować wyniki przy 
wykorzystaniu właściwych miar i 
wskaźników, umie wyciągać 
wnioski oraz zaprezentować 
wyniki eksperymentów i analiz w 
zrozumiałej formie.

[SU5] Ocena umiejętności 
zaprezentowania wyników 
realizacji zadania
[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji

Treści przedmiotu Treści programowe realizowane będą w trzech blokach tematycznych:

 

1. Modele i systemy głębokiego uczenia, m.in.: VGG, ResNet, EfficientNet, Multiple Instance Learning DNN, 
Clustering-constrained Attention MIL (CLAM), Dual Stream Multiple Instance Learning DNN, Attention-
based MIL (ABMIL), YOLO DNN.

2. Analizowane problemy głębokiego uczenia, m.in.: klasyfikacja, detekcja, segmentacja.

3. Zaawansowane metody uczenia głębokich sieci neuronowych, m.in.: Self-supervised learning, weakly-
supervised learning,unsupervised learning, contastive learning.

4. Analiza działania modeli i oraz technologie wspomagające uczenie modeli neuronowych, m.in.: - miary 
jakości działania modeli, techniki regularyzacji, dobór hiperparametrów modeli, analiza działania algorytmów 
przy pomocy objaśnialnej sztucznej inteligencji (XAI).

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Uczestnictwo w przedmiocie Uczenie maszynowe I

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Projekt 50.0% 75.0%
Wykład 50.0% 25.0%
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Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur • Bonaccorso, G. Algorytmy uczenia maszynowego. Zaawansowane 
techniki implementacji. Helion, 2019

• Szeliga, M. Data Science i uczenie maszynowe. Wydawnictwo 
Naukowe PWN, 2017. 

• Grus, J. Data science od podstaw. Analiza danych w Pythonie. 
Helion, 2019.

• Bengio, Y., Courville A., Goodfellow I. Deep Learning. Systemy 
uczące się. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018.

• Alpaydin, E. Introduction to Machine Learning. The MIT Press 
Cambridge, Massachusetts London, England 2010.

• Chollet, F. Deep Learning. Helion, 2019

Uzupełniająca lista lektur • Haykin, S. Neural Networks and Learning Machines (3rd Edition), 
Prentice Hall, 2009.

• Bishop C. M. Pattern Recognition and Machine Learning. Springer, 
2006.

• MATLAB Statistics and Machine Learning Toolbox User's Guide, 
2021.

• James, Gareth, et al. An introduction to statistical learning. Vol. 
112. New York: springer, 2013.

• Murphy, Kevin P. Machine learning: a probabilistic perspective. 
MIT press, 2012.

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Synteza i uczenie modeli neuronowych w sytuacji deficytu danych uczących.

 

Analiza post-hoc działania modeli neuronowych (techniki XAI)

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


