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Załącznik do uchwały nr 340 Senatu SGH 
z dnia 19 grudnia 2018 r. 

 

Program studiów podyplomowych  

„Business Intelligence – systemy wspomagania decyzji biznesowych” 

 

Cel studiów 

Jednym z niezwykle istotnych składników aktywów niematerialnych, mającym 

niewątpliwie wpływ na zwieszanie wartości firmy, jest użycie systemów wspomagania 

decyzji biznesowych. Systemy tego typu są budowane z wykorzystaniem technologii 

informatycznych i mają na celu wspieranie procesu podejmowania decyzji 

menedżerskich. W literaturze angielskiej, systemy te są określane potocznie mianem 

Business Intelligence lub Business Analytics. Pojęcie to zostało wykreowane w latach 

80'tych przez firmę Gartner i jest definiowane jako zorientowany na użytkownika 

proces zbierania, eksploracji, interpretacji i analizy danych, który prowadzi do 

usprawnienia i zracjonalizowania procesu podejmowania decyzji. Systemy te 

wspierają kadrę menedżerską w podejmowaniu taktycznych decyzji biznesowych, 

umożliwiają modyfikację i doskonalenie strategii biznesowych oraz procesów tak, aby 

uzyskać przewagę konkurencyjną, usprawnić proces, zwiększyć zyskowność czy tez 

generalnie osiągnąć postawione cele zarządcze. 

Celem Studium jest dostarczenie słuchaczom wiedzy w zakresie projektowania, 

implementacji oraz biznesowego wykorzystania informatycznych systemów 

wspomagania decyzji w przedsiębiorstwie. Szczególny nacisk zostanie położony na 

zagadnienie zwiększania wartości firmy z wykorzystaniem systemów klasy Business 

Intelligence oraz analiza zwrotu z inwestycji tego typu wdrożeń.  

 

Studia są adresowane do: 

• dyrektorów sprzedaży i marketingu, finansowych (CFO), IT (CIO) i członków, 

• zarządu odpowiedzialnych za obszar IT i rozwój strategii, 

• menedżerów działu IT, finansów i sprzedaży wszystkich szczebli, 

• specjalistów działów finansowych, sprzedaży i analityków, 

• konsultantów specjalizujących się w doradztwie biznesowym, 

• analityków biznesowych, 

• innych osób pragnących poznać nowoczesne systemy informatyczne 
wspomagające pracę menedżera. 
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Efekty uczenia się (poziom 6 PRK) 
 

Lp. Treść efektu uczenia się 

Liczba godzin Liczba 
ECTS 
1 ECTS 

= 
25–30 

godz. 

zajęć 
dydaktycznych 

organizowanych 
przez Kolegium 

indywidualnej 
pracy 

słuchacza 

razem 
 

1. Zna podstawy zarządzania 
wartością przedsiębiorstwa  
i rozumie związek pomiędzy 
zastosowaniem metod Business 
Intelligence a wartością 
ekonomiczną 10 108 118 5 

2. Zna podstawy Business 
Intelligence i rozumie 
funkcjonowanie warstwy 
technologicznie – hurtowni danych 15 180 195 8 

3. Posługuje się oprogramowanie  
w zakresie On-line Analytical 
Processing i analizuje wyniki 
raportów biznesowych 15 162 177 7 

4. Zna podstawy statystyki 
matematycznej i ekonometrii  
w kontekście analiz biznesowych 18 162 180 7 

5. Zna metody eksploracji danych  
w kontekście zaawansowanych 
analiz biznesowych 15 180 195 8 

6. Posługuje się oprogramowanie  
w zakresie metod eksploracji 
danych i analizuje wyniki 
przeprowadzonych badań 
eksploracyjnych 25 270 295 12 

7. Zna podstawowe zastosowania 
biznesowe metod BI dla wsparcia 
analiz finansowych, sprzedaży, 
kosztów, klienta, itp. Rozumie 
zagadnienia związane  
w kreowanie przewagi 
konkurencyjnej z wykorzystaniem 
metod analitycznych 30 324 354 14 

8. Rozumie analizę inwestycyjną 
projektów BI.   5 72 77 3 

9. Umie przeprowadzić analizę 
wymagań biznesowych. 5 72 77 3 
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10. Zna podstawowe zagadnienia 
związane z realizacją projektów 
wdrożeń BI i rozumie istotę 
zarządzania zmianą 6 72 78 3 

11. Zna najważniejsze trendy 
rozwojowe BI 7 74 81 3 

12. Zna podstawy zarządzania wiedzą 
i zakres wykorzystania BI dla 
budowy systemu informacji 
strategicznej 6 54 60 3 

13.  Seminarium dyplomowe 10 0 10 0 

 ŁĄCZNIE: 167 1730 1877 75 

 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się  

Lp. Blok tematyczny 
Sposób weryfikacji 
efektów uczenia się 

Liczba 
godzin 

1. Wprowadzenie do Business Intelligence (BI) egzamin 14 

2. BI a zarządzanie wartością firmy  egzamin 14 

3. Techniki BI egzamin 24 

4. Wspomagania zarządzania strategicznego egzamin 14 

5. Zarządzanie wiedzą. aktywny udział w zajęciach 14 

6. Hurtownie danych prezentacja wyników 
dyskusji (przeprowadzonej 
w ramach pracy własnej 
grupy studenckiej przed 
zajęciami)  

20 

7. Analizy przypadku prezentacja wyników 
dyskusji (przeprowadzonej 
w ramach pracy własnej 
grupy studenckiej przed 
zajęciami) oraz aktywny 
udział w zajęciach  
z poszczególnych studiów 
przypadku 

17 

8. Metodyka wdrożenia systemu klasy BI egzamin 14 

9. Reinżynieria procesów i zarządzanie zmianą aktywny udział w zajęciach 14 

10. Wdrożenie systemu klasy BI jako projekt 
inwestycyjny 

aktywny udział w zajęciach 14 

11. Trendy rozwojowe (firma XXI wieku) aktywny udział w zajęciach 8 

 SUMA  167 
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Warunki i sposób zaliczenia studiów: 

• zdanie egzaminu końcowego, 

• przygotowanie pracy dyplomowej zaakceptowanej przez promotora, 

• zdanie egzaminu dyplomowego. 
 

Program studiów 

Plan nauczania obejmujący zakres tematyczny z wykazem przedmiotów 

Lp. Blok tematyczny 

1. Wprowadzenie do Business Intelligence (BI): wspomaganie decyzji 
zarządczych z wykorzystaniem technologii informatycznych. 

2. BI a zarządzanie wartością firmy. 

3. Techniki BI: 

– wielowymiarowa analiza danych (ang. online analytical processing); 

– eksploracja danych (ang. data mining) na przykładzie analitycznego CRM. 

4. Wspomagania zarządzania strategicznego: kokpity menedżerskie 
wykorzystujesz paradygmat zrównoważonej karty wyników. 

5. Zarządzanie wiedzą. 

6. Hurtownia danych jako element architektury systemów wspomagania decyzji. 

7. Analiza przypadku: 

– wspomaganie decyzji w zakresie zarządzania płynnością. i kontrolingu; 

– wspomaganie decyzji w zakresie analizy sprzedaży i logistyki. 

8. Metodyka wdrożenia systemu klasy BI. 

9. Reinżynieria procesów i zarządzanie zmiana w projektach systemu klasy BI. 

10. Wdrożenie systemu klasy BI jako projekt inwestycyjny: analiza RO. 

11. Trendy rozwojowe (firma XXI wieku) w kontekście ograniczeń i filozofii 
sztucznej inteligencji. 

 

 


