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CELE STUDIÓW 

Rozwój nowych technologii wspomagających przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie 

danych biznesowych powoduje, że osoby zajmujące się sferą IT w organizacjach, muszą 

posiadać szeroką wiedzę dotyczącą nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Stanowiska 

takie jak analityk danych, wdrożeniowiec Business Intelligence, inżynier danych wymagają od 

pracowników szerokiej wiedzy, tak w dziedzinie rozwiązań Business Intelligence, jak i Big Data. 

Rozwiązania te, mogą być ze sobą integrowane w obszarze systemów informatycznych 

organizacji i mogą wspomagać procesy monitorowania, analizowania i raportowania na 

podstawie danych pochodzących z bieżącej działalności organizacji jak i jej otoczenia.  

Prezentowane kwestie kompleksowego wspierania procesów integracji danych  

w organizacjach z racji swojej aktualności i złożoności stanowią istotny czynniki przewagi 

konkurencyjnej przedsiębiorstw. Rolą uczelni wyższych staje się tutaj wyposażenie słuchaczy 

realizujących różne zadania z wykorzystaniem systemów informatycznych w niezbędną 

kompleksową wiedzę z zakresu analityki danych. Z tego względu jest uzasadnione podjęcie 

studiów podyplomowych z tego obszaru podczas których, zostaną wykorzystane bogate 

doświadczenia: dwudziestoletniej współpracy z SAS Polska oraz Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Katowicach. 

Aktualne trendy rozwoju naukowego słuchaczy wymagają, aby wiedza teoretyczna posiadała 

silne ugruntowanie w postaci praktycznej realizacji określonych założeń programowych. Z tego 

względu proponowany program studiów podyplomowych, dzięki zastosowaniu najnowszych 

rozwiązań informatycznych oferowanych przez firmę SAS oraz rozwiązań innych dostawców, 

daje możliwość praktycznego zapoznania się z oferowanymi na rynku technologiami.  

W szczególności tematyka studiów umożliwia:  

 

 Poznanie teorii Business Intelligence i Big Data oraz obszarów jego zastosowania  

w organizacjach. 

 Zapoznanie się z koncepcją i zastosowaniem baz NoSQL oraz języka Python. 

 Zrozumienie istoty integracji danych w przedsiębiorstwie oraz poznanie narzędzia SAS 

Data Integration Studio. 

 Zdobycie umiejętności projektowania i budowy kostek OLAP z zastosowaniem SAS 

OLAP Cube Studio. 

 Zaznajomienie się z przetwarzaniem danych biznesowych w języku SAS 4GL i SQL. 

 Zrozumienie korzyści z wykorzystania rozwiązań informatycznych stosowanych  

w analityce biznesowej oraz metod prezentacji danych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                           

* Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla 

kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji 

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Symbol 

efektu  

uczenia się 

dla kierunku 

WIEDZA Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

BIDZD_W01 Rozumie oraz potrafi praktycznie wykorzystać 

terminologię stosowaną w obszarze integracji 

systemów informatycznych, hurtowni danych, 

rozwiązań OLAP oraz Big Data w organizacjach 

P7S_WG 

BIDZD_W02 Ma wiedzę w zakresie narzędzi, metod, architektur  

systemów z obszaru  analityki biznesowej 

P7S_WG 

P7S_WK 

BIDZD_W03 Zna algorytmy oraz języki programowania 

stosowane w analityce biznesowej 

P7S_WG 

P7S_WK 

Symbol 

efektu  

uczenia się 

dla kierunku 

UMIEJĘTNOŚCI Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

BIDZD_U01 Posiada umiejętność praktycznego wykorzystania 

języków programowania stosowanych w analityce 

biznesowej 

P7S_UW 

P7S_UU 

BIDZD_U02 Potrafi diagnozować potrzeby informacyjne 

przedsiębiorstwa oraz przeprowadzać analizę 

danych biznesowych przechowywanych  

w systemach informatycznych 

P7S_UW 

P7S_UK 

P7S_UO 

P7S_UU 

BIDZD_U03 Posiada umiejętność stosowania różnorodnych 

rozwiązań informatycznych w procesie integracji 

danych w przedsiębiorstwie oraz w budowie 

raportów 

 

 

P7S_UW 

P7S_UO 

P7S_UU 



 

Symbol 

efektu  

uczenia się 

dla kierunku 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

BIDZD_K01 Pracuje samodzielnie lub w zespole podczas 

realizacji projektów.  Przejawia umiejętność 

krytycznego spojrzenia na efekty realizowanych 

działań oraz umiejętnie określa etapy koniecznych 

działań. 

P7S_KK 

P7S_KO 

BIDZD_K02 Potrafi zaplanować realizację podjętych zadań, 

poprzez ustalenie harmonogramów i hierarchii 

działań swoich oraz podległych pracowników 

P7S_KO 

BIDZD_K03 W odpowiedzialny i prawidłowy sposób dokonuje 

oceny przydatności wybranych narzędzi, metod oraz 

uzyskanych wyników prowadzonych analiz  

P7S_KR 

P7S_KK 

minimum po dwa efekty, nie więcej niż po 4 w każdym obszarze 

 

PLAN STUDIÓW   

Lp. Nazwa przedmiotu/modułu Forma zajęć Liczba godzin Punkty ECTS 

1 Wprowadzenie do Business 

Intelligence i dużych zbiorów 

danych (Big Data) 

wykład, 

ćwiczenia 

16 

           8 

5 

2 Bazy danych NoSQL wykład, 

ćwiczenia 

8 

            8 

2 

3 Integracja danych dla potrzeb 

budowy hurtowni danych 

wykład, 

ćwiczenia 

8 

           16 

5 

4 Zastosowanie OLAP  

w organizacji 

wykład, 

ćwiczenia 

14 

           10 

5 

5 Zaawansowane zagadnienia 

przetwarzania danych w języku 

SAS 4GL oraz SQL 

ćwiczenia            20 3 

6 Analiza danych w języku Python  wykład, 

ćwiczenia 

8 

           12 

3 



 

  

7 Raportowanie i prezentacja 

danych  

wykład, 

ćwiczenia 

12 

12 

5 

8 Seminarium/Projekt seminarium 8 2 

  SUMA 160 30 

 

Karty opisu przedmiotu/modułu stanowią załączniki od 1 do 8 (karty należy sporządzić wg 

wzoru określonego w zarządzeniu rektora – zob. załącznik 2) 

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW I ZASADY REKRUTACJI 

Podstawowa znajomość obsługi komputera 

WYMAGANIA ZWIĄZANE Z UKOŃCZENIEM STUDIÓW (praca końcowa/egzamin/inne) 

Uzyskanie pozytywnych ocen z ćwiczeń oraz wykładów. 

Przygotowanie pracy końcowej dotyczącej problematyki zastosowania systemu SAS lub innych 

rozwiązań informatycznych w organizacji. 

Wskaźnik obecności słuchacza na zajęciach na poziomie minimum 75%. 


