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Załącznik do uchwały nr 339 Senatu SGH 
z dnia 19 grudnia 2018 r. 

 

Program studiów podyplomowych  

„Analityk biznesowy – profesjonalista na styku IT i biznesu” 

 

Cel studiów: 
Celem studiów jest dostarczenie solidnych podstaw w dziedzinie analizy biznesowej 
oraz praktycznych umiejętności twardych i miękkich niezbędnych w pracy analityka 
biznesowego. 
 
 
Efekty uczenia się (poziom 6 PRK):  

Wiedza 
W1. Absolwent studium rozumie istotę projektów innowacyjnych. 
W2. Absolwent studium zna proces i metody tworzenia rozwiązań 

informatycznych  
i zarządzania zmianą. 

W3. Absolwent studium zna charakterystyki struktur organizacyjnych firmy. 
W4. Absolwent studium zna zasady zarządzania procesami biznesowymi. 
W5. Absolwent studium zna i stosuje kodeks postępowania ITIL. 
W6. Absolwent studium zna podstawy inżynierii oprogramowania. 
W7. Absolwent studium zna metody zarządzania testami. 
 

Umiejętności: 
U1. Absolwent studium potrafi identyfikować i opisywać procesy biznesowe. 
U2. Absolwent studium potrafi przedstawić strukturę procesu biznesowego przy 

wykorzystaniu BPMN. 
U3. Absolwent studium potrafi zweryfikować wymagania biznesowe pod kątem 

racjonalności zastosowań rozwiązań informatycznych. 
U4. Absolwent studium potrafi posługiwać się narzędziami analizy biznesowej. 
U5. Absolwent studium potrafi opisać wymagania systemowe z wykorzystaniem 

UML. 
U6. Potrafi wykorzystać metodykę zarządzania projektami PRINCE2. 
 

Inne kompetencje: 
K1. Absolwent studium może pełnić rolę rzecznika potrzeb biznesu w relacji ze 

sferą IT dzięki znajomości języka obu tych sfer. 
K2. Absolwent studium jest wyczulony na zasady pracy zespołowej i stosuje 

mechanizmy tworzenia dobrych relacji w grupie. 
K3. Absolwent studium może być partnerem dla kierownictwa firmy w zakresie 

projektów innowacyjnych. 
 
 
Warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: 

1. Zdanie egzaminu końcowego. 
2. Napisanie pracy dyplomowej ocenionej pozytywnie (na ocenę) przez promotora. 
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Szczegółowy program studiów: 

Lp. Przedmiot Godziny 
Punkty 
ECTS 

Efekty 

1. Role analityka biznesowego: 

− specyfika pracy analityka biznesowego; 

− środowisko pracy analityka biznesowego; 

− kategorie interesariuszy analizy biznesowej; 

− BABOK (Business Analysis Body of Knowledge) – 
jako standard dobrych praktyk analizy biznesowej; 

− planowanie analizy biznesowej; 

− analiza strategiczna przedsięwzięcia; 

− pozyskiwanie (wydobywanie) wymagań; 

− analiza wymagań; 

− cykl życia wymagań; 

− prowadzenie warsztatów wymagań; 

− opis i rekomendowanie rozwiązań; 

− ocena istniejących rozwiązań; 

− model dojrzałości organizacyjnej. 

28 8 W1 
W2 
W3 
U3 
K1 
K2 
K3 

2. Procesy biznesowe i BPMN: 

− organizacja zorientowana na procesy; 

− zarządzanie procesowe; 

− pomiary procesów; 

− reinżynieria procesów; 

− opisywanie procesów – warsztaty. 

24 8 W2 
W4 
U1 
U2 
U4 
K1 

3. Metodyki projektowe: Prince2 Foundation 

− przygotowanie projektu, uzasadnienie biznesowe i 
zespół projektowy; 

− zarządzanie strategiczne projektem (jakość, 
ryzyko, plany, zmiany); 

− sterowanie etapem projektu (kontrola i przekazanie 
produktu). 

24 8 W2 
U6 
K1 
K2 
K3 

4. Język UML – opis procesów i wymagań 
użytkowych: 

− omówienie kluczowych koncepcji obiektowości; 

− przegląd procesów wytwórczych oprogramowania i 
ich relacje z UML; 

− analiza biznesowa z wykorzystaniem UML; 

− definiowanie wymagań funkcjonalnych i 
niefunkcjonalnych na systemy informatyczne; 

− analiza systemowa z wykorzystaniem UML; 

− modelowanie architektury systemów w UML. 

34 
 
 

10 W6 
U4 
U5 
K1 

5. Architektury systemów IT: 

− usystematyzowanie pojęć związanych z 
architekturą korporacyjną; 

− cele wdrażania architektury korporacyjnej; 

− zakres wdrażania architektury korporacyjnej; 

− role i ciała związane z architekturą korporacyjną; 

− budowy architektury korporacyjnej; 

8 4 W6 
U3 
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− uwarunkowania wprowadzenia podejścia zwinnego 
do organizacji – manifest Agile; 

− przegląd wybranych metodyk zwinnych; 

− omówienie głównych składowych SCRUMa. 

6. ITIL – zasady i stosowanie: 

− model usługowy w dzisiejszej gospodarce; 

− zmiany w relacji IT- Biznes i tworzenie wartości; 

− rola analityka w procesach projektowania budowy  
i doskonalenia usług; 

− konstrukcja i zasady modelu ITIL; 

− wybrane procesy modeli ITIL szczególnie istotne 
dla analityków. 

8 4 W2 
W5 

7. Zarządzanie testowaniem systemów IT: 

− co to jest testowanie?; 

− analityk biznesowy a testowanie; 

− proces testowania; 

− testy właściwości; 

− dokumentacja testowa; 

− wartość testowania dla biznesu; 

− trendy i nowości. 

12 6 W2 
W7 

8. Analiza i wybór rozwiązań informatycznych: 

− analiza finansowa inwestycji w systemy 
informatyczne: 
a) podejście księgowe vs. Controllingowe, 
b) podstawowe metody inżynierii finansowej w 

wycenie projektów; 

− specyfika wdrożeń oprogramowania 
standardowego: 
a) specyfika oprogramowania dedykowanego, 
b) specyfika oprogramowania standardowego/ 

powielarnego; 
c) metody kastomizacji systemów 

parametryzowalnych, znaczenie modelowania 
procesów. 

4 2 W6 
U3 
K3 

9. Umiejętności miękkie analityka biznesowego: 

− grupa i jej dynamika; 

− budowanie zespołu; 

− umiejętności słuchania; 

− metody facylitacji; 

− prowadzenie spotkań; 

− relacje z kierownictwem; 

− twórczy potencjał konfliktów; 

− elementy coachingu. 

28 8 K1 
K2 
K3 

10. Inżynieria oprogramowania – proces wytwórczy:  

− produkty programowe; 

− procesy programowe; 

− przebieg procesów wytwórczych. 

6 2 W2 
W6 

 Łącznie: 176 60  

 


