
 
 

„BigData i sztuczna inteligencja w biznesie” 
Jak uwolnić potencjał dużych danych w firmie lub nowym pomyśle na biznes? 

 

Oferta 2-dniowego szkolenia  

 

 

WYKŁADOWCA  

 

| 

 

dr Andrzej Wodecki  

 

 

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu systemów informacyjnych 

biznesu i ich wykorzystania w produktywności osobistej oraz zespołowej. 

Szczególnie interesują go najnowsze trendy w IT, biznesie 

elektronicznym i BigData. Współautor metodyki wyłaniania firm o 

wysokim potencjale globalizacji (projekt Globalni Liderzy Przyszłości 

realizowany dla PKO BP) oraz prowadzonej aktualnie we współpracy z 

Harvard Business Review Polska (w ramach Think Tanku Polska 

GoGlobal) kolejnych edycji tego konkursu. Jego kariera zawodowa 

obejmuje również prace przy wdrożeniach dużych projektów e-learning i 

zarządzania kapitałem ludzkim (UMCS w Lublinie, Polski Uniwersytet 

Wirtualny, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Polskie 

Porty Lotnicze, KRUS), wdrożeniach systemów SAP i Oracle w obszarze 

zarządzania zasobami ludzkimi (IMPEL SA, PZU, KRUS), doradztwie 

strategicznym dla sektora publicznego (projekty Ernst&Young dla 

Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego; Kancelarii Premiera RP). Jest doktorem nauk fizycznych oraz 

absolwentem studiów MBA. Ukończył akademię coachingu The Ar and 

Science of Coaching (Erickson College i Wszechnica UJ) oraz  program 

Tech Entrepreneur (studia dla prowadzących start-up’y technologiczne). 

Na studiach MBA prowadzi zajęcia z „Systemy informacyjne biznesu”. 

 

Termin:                                                          22-23 marca 2017r. 

Tryb zajęć:      2 sesje po 8 h zajęć 

Liczba godzin wykładowych:   16 h 

Godziny zajęć: 

 

9:00- 10:30- zajęcia 

10:45-12:15- zajęcia 

12:15- 13:15- przerwa na lunch 

13:15- 14:45- zajęcia 

15:00-16:30- zajęcia 

 

 

 

Miejsce realizacji:  Gmach Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, 

Koszykowa 79, Warszawa 

 



 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW 
 

Po ukończeniu szkolenia będziesz: 

Znać: 

- Najważniejsze pojęcia z zakresu BigData, DataScience i AI 

- Wiele studiów przypadku wykorzystania danych w podnoszeniu efektywności i dostarczaniu nowej 

wartości w biznesie 

- Najnowsze trendy na rynku AI (w oparciu o ponad 350 przeanalizowanych przypadków ) 

 

Potrafić: 

- Stworzyć nowy pomysł na wykorzystanie danych we własnej firmie lub w nowym przedsięwzięciu 

- Opracować uzasadnienie biznesowe dla tego pomysłu 

- Zaprojektować architekturę tego rozwiązania 

- Określić niezbędne zasoby (ludzkie, technologiczne, organizacyjne), oszacować ich koszt i 

zaproponować strategię ich pozyskania 

- Stworzyć plan projektu wdrożenia dla pomysłu BigData 

- Monitorować i interpretować najciekawsze źródła informacji o trendach rozwoju technologii w 

obszarze BigData, Data Science i AI. 

 

TEMATYKA SZKOLENIA 

- Podstawowe pojęcia (BigData, DataScience, AI, etc) 

 

- Potencjał wykorzystania dużych danych w biznesie, czyli jak firmy już to wykorzystują w praktyce? 

 

- Modelowe architektury rozwiązań, czyli co i jak ze sobą połączyć, by osiągnąć sukces? 

a. Metody 

b. Technologie 

c. Kompetencje 

 

- Plan wdrożenia, czyli jak to zrealizować? 

a. Uzasadnienie biznesowe, analiza kosztów i korzyści 

b. Kluczowe etapy projektu 

c. Niezbędne zasoby i metody ich pozyskania 

 

- Trendy rozwoju, czyli jak monitorować i interpretować różne raporty rynkowe? 

 

Cena: 1800 zł 

Dla studentów i absolwentów Szkoły Biznesu PW cena wynosi 1600 zł  

 

Cena obejmuje: 

- dwudniowe szkolenie, 

- materiały oraz rekomendacja materiałów dodatkowych, 

- certyfikat ukończenia szkolenia wydawany przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej,   

- przerwy kawowe, lunch. 

 

Wszystkie zajęcia prowadzone są w formie warsztatów oraz pracy na casach   
 

 

Zapisy oraz wszelkie zapytania prosimy kierować do koordynatora szkoleń 

 

Olga Adamczyk  

olga.adamczyk@biznes.edu.pl  

 tel: 22 234 70 62 
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