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Data Science i Big Data
w zarządzaniu

Studia realizowane we współpracy z
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Data Science i Big Data w Zarządzaniu
korzyści
adresaci
szczegółowy program
zdobyte kompetencje

Warunki ukończenia studiów
FAQ
Dlaczego warto wybrać studia podyplomowe na ALK?

SPIS TREŚCI
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ZAKRES PODEJMOWANEJTEMATYKI
Podstawowe pojęcia i definicje w obszarze.
Rola danych, jako strategicznego zasobu organizacji.
Rola i wyzwania dla CDO.
Metodyka strategicznego podejścia do zarządzania danymi.
Definiowanie i wdrażanie Strategii Danych.
Wielowymiarowa perspektywa Data Management / Data Governance w organizacji.
Modele oceny zaawansowania analitycznego organizacji.
Modele oceny dojrzałości Data Management / Data Governance
Wprowadzenie do DAMA oraz innych frameworków Data Management / Data Governance
Architektury danych oraz Modelowanie danych.
Metodyka zarządzania i realizacji projektów i programów w obszarze danych.
Charakterystyka rozwiązań Hurtowni Danych/BI, Data Lake, Big Data i Data Science
Struktura organizacyjna oraz kluczowe role w obszarze Data Management.
Zarządzanie zmianą kulturową w obszarze danych w organizacji..

BIGDATA - STRATEGIA,WDROŻENIE,TRANSFORMACJA
PRZEDSIĘBIORSTWA
Liczba godzin: 32

KORZYŚCIWYNIKAJĄCE Z UKOŃCZENIA STUDIÓW
Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat analizy danych w oparciu o zaawansowane metody Data
Science, a także umiejętności ich wykorzystywania w podejmowaniu skuteczniejszych decyzji
biznesowych. Poznają także konkretne narzędzia BI i wizualizacji danych.
Uczestnicy dowiedzą się jak zaplanować i skutecznie zrealizować transformację przedsiębiorstwa
w przedsiębiorstwo oparte na danych (data-driven business), a także jak zorganizować
i zarządzać niezbędną infrastrukturą.

ADRESACI STUDIÓW
Średnia i wyższa kadra managerska, z co najmniej 3 letnim łącznym stażem zawodowym.
Pełniące swoje funkcje m.in. (ale nie wyłącznie) w obszarach marketingu, finansów, IT, zarządzania
łańcuchem produkcji, HR, zarządzanie strategiczne.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW

ZAKRES PODEJMOWANEJTEMATYKI
Wprowadzenia do tematyki wdrażania i realizacji projektów Big Data / Data Science w organizacji.
Wprowadzenie do tematyki analizy danych (data science) i uczenia maszynowego (machine
learning) w przedsiębiorstwie.
Wprowadzenie do technologii analizy dużych danych (big data) w przedsiębiorstwie.

WPROWADZENIE DO BIG DATA I DATA SCIENCE
Liczba godzin: 8
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OPISWARSZTATU
1.Warsztat dotyczący zabezpieczania danych przechowywanych na osobistych nośnikach infor-
macji takich jak pendrive czy karta pamięci. Podczas zajęć praktycznych uczestnicy skonfigurują
i utworzą szyfrowany dysk oraz ukryty szyfrowany dysk za pomocą programuVeraCrypt.
2. Warsztat dotyczący bazy blockchain. Podczas zajęć uczestnicy skonfigurują i uruchomią
prywatny węzeł blockchain Ethereum, utworzą konta oraz przeprowadzą transakcje
i uruchomią inteligentny kontrakt realizujący funkcję tokenu. Wykorzystane zostanie
oprogramowanie węzła Ethereum (geth) oraz aplikacja dostępowa Mist.

ZAKRES PODEJMOWANEJTEMATYKI
Podstawowe usługi ochrony informacji
Wybrane techniki ochrony informacji
Podstawy prawne ochrony informacji
Modele bezpieczeństwa systemów
Polityka bezpieczeństwa
Metody oceny bezpieczeństwa systemów
Ochrona informacji w bazach danych
Przetwarzanie danych osobowych i wrażliwych
Blockchain jako rozproszona baza danych..

ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH
Liczba godzin: 16

Celem przedmiotu jest poznanie zagadnień związanych z budowaniem i utrzymywaniem infra-
struktury i rozwiązań Big Data oraz Data Science w organizacji. Poruszane będą zarówno zagad-
nienia dotyczące infrastruktury on premise jak i takiej opartej o rozwiązania chmury publicznej.

ZAKRES PODEJMOWANEJTEMATYKI
Budowa systemów do przetwarzania dużych zbiorów danych
Planowanie infrastruktury
Architektura lambda i kappa
Skalowalność systemów
Przechowywanie danych
SQL i NoSQL w świecie Big Data
Modelowanie danych
Sposoby przetwarzania danych
Zastosowania czasu rzeczywistego
Przetwarzanie strumieniowe danych
Integracja systemów
Przetwarzanie i składowanie danych w chmurze publicznej
Strategia Multicloud
Integracja środowiska on premise z środowiskiem chmury publicznej
Rozwiązania chmurowe niezależne od dostawcy infrastruktury

INFRASTRUKTURA BIG DATA I ZARZĄDZANIE DANYMI
Liczba godzin: 32
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ZAKRES PODEJMOWANEJTEMATYKI
Sztuczna inteligencja (AI) vs Machine learning.
Przygotowanie danych - analiza zmiennych, analiza braków danych, feature engineering
Overfitting vs underfitting oraz Bias-VarianceTrade-off - o co chodzi i jak temu zaradzić?
Przekleństwo wielowymiarowości (Curse of dimensionality) - skąd się to bierze,
dlaczego jest to problem i jak go zminimalizować?
Modele nadzorowane - wprowadzenie do różnych klas modeli, porównanie ich użyteczności
do różnych zagadnień, wady, zalety, przykłady użycia.
Tuning i interpretowalność modeli.
Ewaluacja modeli - wyjaśnienie czym i po co są zbiory treningowy, walidacyjny, testowy,
do czego służy walidacja krzyżowa (cross-validation) oraz jak oceniać modele.
Modele nienadzorowane - wprowadzenie do różnych klas modeli, porównanie ich użyteczności
do różnych zagadnień, wady, zalety, przykłady użycia.
Metody redukcji wymiarów i reprezentacji danych.
Text mining - klasyczne podejście, z czym to się je, co to jest NLP, dlaczego język naturalny
jest taki trudny dla “maszyny”.
Wprowadzenie do Deep Learning - co w nim takiego wyjątkowego, przykłady użycia,
nowe problemy, nowa struktura projektu, omówienie krótko różnych architektur typu CNN,
RNN i ich odmian.
Deep learning w NLP - co się zmieniło względem podejścia klasycznego.
Wizja komputerowa (Computer Vision) z wykorzystaniem Deep learningu - case study,
jak zbudować prostą wyszukiwarkę/rekomender podobnych obrazów.

PODEJMOWANIE DECYZJIW OPARCIU
O DANE: METODY
Liczba godzin: 32

OPISWARSZTATU
Zagadnienie są omawiane zarówno teoretycznie, jak i w praktyce. Student ma okazję zmierzyć
się w problemami, które na co dzień rozwiązuje zespół Data Science oraz zrozumieć jakie
decyzje są do podjęcia w trakcie tworzenie rozwiązania opartego o machine learning, jakie są
opcje rozwiązania danego problemu oraz ich typowe wady i zalety. Warsztat skupia się
na intuicyjnym zrozumieniu metod przetwarzania danych, machine learningu czy oceny
uzyskanych wyników. Warsztat zawiera również case studies zarówno analizowanych teore-
tycznie, jak i w praktyce z pomocą kodu Python i Jupyter notebooków.
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Dobre raporty analityczne są skutecznym narzędziem w podejmowaniu decyzji zarówno
na najwyższych szczeblach władz organizacji jak i na poziomie operacyjnym. Takie raporty
poprzez odpowiednio dobrane wizualizacje dostarczają swoim użytkownikom poszukiwane
informacje w możliwie jak najkrótszym czasie, są interaktywne i dostępne w każdej chwili.Dobre
raporty wymagają odpowiednio ustrukturyzowanych danych, które są jasne i zrozumiałe
dla analityków oraz ich współpracowników.
W czasie zajęć z Business Intelligence studenci poznają budowę struktur analitycznych takich jak
hurtownia danych i kości wielowymiarowe, następnie przechodzą do zasad prawidłowej wizual-
izacji informacji. Główną częścią zajęć jest praktyczna budowa w pełni funkcjonalnego raportu
począwszy od transformacji danych źródłowych, poprzez wzbogacanie modelu analitycznego
a skończywszy na doborze wizualizacji oraz publikacji finalnego produktu warsztatów.

PODEJMOWANIE DECYZJIW OPARCIU O DANE:
NARZĘDZIAWIZUALIZACJI I BUSINESS INTELLIGENCE
Liczba godzin: 32

ZAKRES PODEJMOWANEJTEMATYKI:

Metody opisu struktury zbiorowości jednowymiarowych. Sposoby obliczania, interpretacje wartości,
własności, zastosowania: miar położenia (średnie klasyczne,przeciętne pozycyjne),miar zmienności
(bezwzględne i względne miary zmienności) oraz miar asymetrii i koncentracji rozkładu.
Metody losowego i nielosowego doboru próby.
Zmienna losowa. Rozkłady statystyczne: rozkład normalny, Chi2, Studenta, jednostajny,
dwupunktowy, dwumianowy, Poissona.
Teoria estymacji. Estymator i jego cechy. Estymacja punktowa i przedziałowa. Przedziały ufności.
Testowanie hipotez statystycznych.Testy parametryczne - testy dla średnich, dla wariancji,
dla frakcji.Testy nieparametryczne - testy zgodności, jednorodności, niezależności.

STATYSTYKA
Liczba godzin: 16
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ZAKRES PODEJMOWANEJTEMATYKI
Podstawy hurtowni danych
Wizualizacja danych
Charakterystyka narzędzi BI
Cechy wyróżniające wybrane narzędzia BI
Warsztat Power BI:
Wprowadzenie do usług i oprogramowania desktopowego
[Warsztat Power BI] Pobieranie danych z plików, lokalnych baz danych oraz usług chmurowych
[Warsztat Power BI] Transformacje danych
[Warsztat Power BI] Model raportowy
[Warsztat Power BI] Tworzenie raportów i kokpitów
[Warsztat Power BI] Rozwiązania hybrydowe (dane w serwerowni, raport w chmurze)
[Warsztat Power BI] Skalowanie, integracja z usługami Azure, narzędzia dodatkowe
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ZAKRES PODEJMOWANEJTEMATYKI:

Środowisko pracy i wprowadzenie do programowania.
Podstawy programowania w języku Python (w tym: typy danych, instrukcję sterujące funkcje).
Przetwarzanie danych tabelarycznych w bibliotece pandas (selekcja danych względem zadanych
kryteriów, transformacje danych, agregowanie).
Wczytywanie i zapis danych w formatach typowych dla programu Excel.
Podstawowe instrukcje do wizualizacji danych.
Połączenie z bazą danych SQL z poziomu Python.
Wykorzystanie uczenia maszynowego w języku Python (uczenie i ewaluacja modelu
predykcyjnego).
Zapisywanie, wczytywanie i zastosowanie zbudowanych modeli.

PYTHONWANALIZIE DANYCH
Liczba godzin: 16

OPISWARSZTATU
Podczas części warsztatowej zajęć uczestnicy nauczą się posługiwać podstawowymi elementami
języka Python, który stosuje się w branży data science.Ćwiczenia polegają na tworzeniu prostego
kodu w języku Python, który wykona pożądane operacje. Oprócz podstaw programistycznych,
uczestnicy nauczą się przetwarzać ustrukturyzowane dane i zastosują w praktyce metody
uczenia maszynowego. Zajęcia pozwalają zrozumieć na czym polega i przećwiczyć przetwarzanie
danych przy użyciu programowania.

Metody analizy współzależności zjawisk. Podstawowe parametry opisu statystycznego dwóch
cech: współczynnik korelacji liniowej Pearsona, współczynnik korelacji rang Spearmana. Miary
korelacji między cechami wyrażonymi na skalach nominalnych.
Funkcja regresji liniowej. Ocena zgodności oszacowanej funkcji regresji z danymi empirycznymi
(odchylenie standardowe składnika resztowego, współczynnik determinacji, współczynnik
zbieżności).
Funkcja regresji logistycznej. Metoda największej wiarygodności. Iloraz szans.Ocena dopasowania
modelu: czułość, specyficzność, dokładność. Krzywa ROC.
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WTRAKCIE STUDIÓW NAUCZYSZ SIĘ:
Skutecznie przeprowadzić transformację przedsiębiorstwa/działu w stronę przedsiębiorstwa
opartego o analizę danych
Skutecznie prowadzić projekty o charakterze BigData i Data Science
Organizować i zarządzać infrastrukturą Big Data i Data Science
Wykorzystać wyniki analizy danych w zarządzaniu przedsiębiorstwem

WTRAKCIE STUDIÓW POZNASZ:
W jaki sposób Big Data i Data Science zmieniają współczesne organizacje
Metody statystyczne i ich zastosowania w analizie danych
Zastosowanie metod Data Science w analizie danych, proces analizy danych, jego etapy
Różnice w podejściach opartych na statystyce i na metodach uczenia maszynowego
Sposoby konstrukcji zespołów Data Science / Big Data, ich relacje do innych zespołów
i rolę managera w zespole Data Science
Kryteria sukcesu projektu Data Science / Big Data
Strategie zarządzania danymi oraz zagrożenia związane z ich bezpieczeństwem
Wybrane dostępne na rynku narzędzia do wizualizacji danych i narzędzia Business Intelligence
i ich zastosowanie w przedsiębiorstwie
Rozwiązania i platformy technologiczne związane z Big Data

PO UKOŃCZENIU STUDIÓW BĘDZIESZ POTRAFIŁ:
Rozpoznawać czy na podstawie zestawu danych można uzyskać odpowiedź na zadane pytanie
Posługiwać się narzędziami do analizy danych
Posługiwać się wybranymi narzędziami do wizualizacji danych i narzędziami Business Intelligence
Zaprezentować wyniki analizy danych
Szacować koszty związane z realizacja projektu Big Data i utrzymaniu infrastruktury Big Data
Ustanowić politykę zarządzania i bezpieczeństwa danych

ZDOBYTE KOMPETENCJE

Warunkiem ukończenia jest zaliczenie wszystkich przedmiotów oraz napisanie i obrona pracy
końcowej indywidualnej. W ramach projektu student przedstawia case organizacji, która ma do
zrealizowania strategiczny cel biznesowy.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW



FAQ
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Co wyróżnia studia Data Science i Big Data w zarządzaniu na tle innych propozycji
studiów z tego obszaru?

Są to pierwsze studia podyplomowe koncentrujące się na potrzebach kadry kierowniczej
związanych z coraz powszechniejszym podejściem w zarządzaniu opartym o pogłębioną analitykę,
którą umożliwia dynamiczny rozwój obszaru data science i big data. Studia przybliżają tę
tematykę całościowo, od zapoznania z metodami data science przez pokazanie aspektów
technologicznych po konsekwencje zarządcze i biznesowe.
W jaki sposób prowadzone są zajęcia na studiach?

Używamy aktywizujących metod prowadzenia zajęć. Zajęcia o charakterze wykładowym
uwzględniają elementy analizy case study oraz dyskusji. Przedmioty związane z technologiami
oraz narzędziami wspomagającymi pracę nowoczesnego lidera prowadzone są w trybie
warsztatowym.
Czy przekazywana wiedza jest skierowana na Polskie realia, czy ma charakter uniwersalny?

Prowadzący dysponują szeroką wiedzą wynikającą ze śledzenia trendów ogólnych oraz doświad-
czenia zdobytego w projektach zagranicznych lub w organizacjach globalnych. Celem studiów
jest przygotowanie kadry do zmian w ich firmach więc uwzględniają one warunki lokalne
wynikające zarówno z uwarunkowań prawnych jak i dojrzałości rynku polskiego i już istniejących
na nim dobrych praktyk.
Czy nauka w ramach studiów obejmuje twarde kompetencje technologiczne?

W ramach studiów prezentowane są rozwiązania technologiczne, także na poziomie użytkownika.
Ponieważ jednak adresatami studiów są osoby na stanowiskach kierowniczych ich celem jest
przedstawienie możliwości, jakie dają i rozwinięcia rozumienia ich działania, nie zaś kompetencje
twarde na poziomie specjalisty.



DLACZEGOWARTOWYBRAĆ STUDIA
PODYPLOMOWE NAALK?

UNIKATOWOŚĆ
jedyne studia dla managerów łączące zrozumienie tematyki związanej z nowymi technologiami
oraz praktyczne know how jak przeprowadzać transformację w zarządzaniu opartym o nowoczesne
rozwiązania IT

PRAKTYKA PRZEDTEORIĄ
prezentujemy rozwiązania biznesowe, przekazujemy dobre praktyki oraz przykłady ich zastosowań
w organizacjach

ZAJĘCIA Z EKSPERTAMI Z BIZNESU
wszyscy wykładowcy poza doświadczeniem akademickim na co dzień związani są z projektami komer-
cyjnymi, to połączenie daje dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

PRESTIŻOWA UCZELNIA
Akademia Leona Koźmińskiego to najlepsza uczelnia biznesowa we wschodniej i centralnej Europie
według rankingu Financial Times.
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