Dla przyszłych liderów analityki i big data

PROGRAM AKADEMICKI SAS
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POWER
TO KNOW

INFORMACJE O SAS
SAS na świecie

Oferta

SAS Institute jest liderem rynku analityki
biznesowej oraz największym niezależnym
dostawcą oprogramowania Business
Intelligence. Firma powstała w 1976 r.
i obecnie zatrudnia 13 700 pracowników
na całym świecie. Z rozwiązań SAS korzysta
ponad 75 000 ﬁrm i instytucji w 140
krajach, w tym 93 przedsiębiorstwa
z pierwszej setki listy Fortune Global 500.
Analizy globalnego rynku oprogramowania potwierdzają dominację SAS Institute
w obszarze analityki biznesowej. Udział
SAS w tym rynku wynosi 35,4%.

SAS Institute oferuje jedne z najbardziej
kompleksowych i innowacyjnych
rozwiązań analitycznych wspierających
zarządzanie przedsiębiorstwem
w oparciu o własne oprogramowanie
i towarzyszące mu usługi. Narzędzia SAS
zapewniają błyskawiczny dostęp do
danych o zróżnicowanym charakterze,
wysoką wydajność i skalowalność.
Niezależnie od ilości danych,
zaawansowania w zakresie technologii
analitycznych, czy wielkości przedsiębiorstwa, użytkownicy uzyskują szybki
wgląd w podstawowe wskaźniki biznesu.
Rozwiązania SAS to skuteczne narzędzia
zarówno w obszarze ﬁnansów,
zarządzania ryzykiem i wykrywania
nadużyć, jak i w marketingu oraz
zarządzaniu relacjami z klientem. Służą
też do optymalizacji łańcucha dostaw
i prognozowania popytu na towary.

SAS w Polsce
SAS Institute Polska działa od 1992 roku
i jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się oddziałów SAS na świecie.
Niezależne instytucje badawcze plasują
SAS w ścisłej czołówce dostawców
oprogramowania i usług w Polsce. SAS
jest liderem rynku analityki biznesowej
i Business Intelligence. Znajduje się
również w pierwszej dziesiątce ﬁrm
świadczących usług doradcze. Na polskim
rynku z rozwiązań SAS korzystają
największe ﬁrmy i instytucje, w tym ponad
90% banków, najważniejsze ﬁrmy
ubezpieczeniowe, wszyscy najwięksi
operatorzy telekomunikacyjni oraz wiele
podmiotów reprezentujących inne sektory
gospodarki, administrację publiczną
i ochronę zdrowia oraz sektor akademicki.

www.sas.com
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PROGRAM AKADEMICKI SAS
Program Akademicki SAS to kompleksowa i profesjonalna oferta wsparcia
dydaktyki oraz pracy badawczej uczelni i instytutów. Wykładowcy,
pracownicy naukowi i studenci korzystają
z szerokiego wachlarza możliwości
i zasobów wiedzy.

SAS aktywnie wspiera
realizację programów
naukowych i dydaktycznych
na uczelniach informatycznych,
ekonomicznych i medycznych –
wszędzie tam, gdzie analiza danych
jest wykorzystywana w badaniach.
Zależy nam na tym, aby absolwent
polskiej uczelni dysponował najnowszą
wiedzą z zakresu analiz statystycznych,
hurtowni danych, szeroko pojętego
Business Intelligence i zaawansowanej
analityki, a także praktycznymi
umiejętnościami posługiwania się
wiodącymi technologiami w tym
zakresie. Program Akademicki SAS
zapewnia studentom polskich uczelni
dostęp do najnowocześniejszych
narzędzi analitycznych. To przekłada
się bezpośrednio na ich kwaliﬁkacje
i konkurencyjność na rynku pracy.

Alicja Wiecka
Dyrektor Zarządzający
SAS Institute Polska
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JAK KORZYSTAĆ
Z SAS

Bezpłatne
narzędzia i zasoby
SAS University Edition
Bezpłatny pakiet produktów udostępnianych do nauki statystyki i metod ilościowych:
ź Base SAS - język programowania czwartej generacji (SAS 4GL) dedykowany do

dostępu do danych, ich transformacji i raportowania,
ź SAS/STAT® - zestaw procedur do analiz statystycznych,
ź SAS/IML - interaktywny język do obliczeń na macierzach,
ź SAS Studio - interfejs web do pracy w środowisku SAS,
ź SAS/ACCESS - narzędzia umożliwiające natywny dostęp do źródła danych.

Po pobraniu oprogramowania ze stron SAS można pracować bez konieczności
połączenia z Internetem. Użytkownicy serwisu Amazon mogą korzystać z pakietu
rozwiązań dostępnych w wirtualnej chmurze.
Pisanie kodu jest proste dzięki interfejsowi graﬁcznemu z funkcją „wskaż i kliknij”
stosowaną w przypadku zaawansowanego oprogramowania do analiz statystycznych.

SAS OnDemand for Academics
To wyselekcjonowany zestaw produktów SAS udostępniany w wirtualnej chmurze
poprzez przeglądarkę internetową. Dzięki temu rozwiązaniu dostęp do narzędzi do
nauczania statystyki, eksploracji danych oraz prognozowania jest szybki, łatwy i nie
wymaga nakładów ﬁnansowych na rozbudowę i utrzymanie infrastruktury technicznej.
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Aby skorzystać z SAS OnDemand for Academics:
Wykładowca
ź rejestruje się w systemie tworząc proﬁl SAS lub wykorzystując już istniejące konto,
ź zgłasza kurs, który będzie prowadzony z wykorzystaniem rozwiązań dostępnych

w SAS On Demand for Academics,
ź instaluje oprogramowanie i ładuje pliki z danymi niezbędnymi do prowadzenia kursu –

każdy użytkownik może załadować do 5 GB danych, wykładowca dysponuje
dodatkowymi 2 GB przestrzeni cyfrowej,
ź otrzymuje email z instrukcją jak zarejestrować się na kurs i pobrać oprogramowanie,

które przekazuje swoim studentom.
Student
ź otrzymuje od wykładowcy zaproszenie do udziału w zajęciach razem z linkiem do

rejestracji, instrukcją jak pobrać oprogramowanie oraz dostępem do danych
kursowych.

SAS Analytics U
Internetowa i interaktywna platforma
społecznościowa, gdzie znajdują się cenne zasoby
dotyczące technologii SAS. Tu można
skontaktować się z innymi użytkownikami SAS,
zadawać pytania, dzielić się najlepszymi pomysłami
i praktykami, współpracować przy projektach
i otrzymywać wsparcie od innych członków
społeczności. To również baza sprawdzonych
szkoleń, tutoriali i materiałów merytorycznych.
Wejdź na stronę SAS Analytics U i skorzystaj
z bezpłatnych szkoleń: Programming 1 i Statistics 1.
https://communities.sas.com/community/sas-analytics-u

Dołącz do nas

Licencja
akademicka
Edukacyjny System Analityczny
Uczelnie i instytuty badawcze mogą nabyć
na preferencyjnych warunkach licencję
akademicką i otrzymać wraz z nią pakiet
cennych korzyści, takich jak możliwość
instalowania i używania oprogramowania
SAS, wsparcie techniczne i merytoryczne,
materiały szkoleniowe, podręczniki, zniżki
na szkolenia i egzaminy certyﬁkacyjne,
dostęp do szkoleń e-learning oraz wiele
innych zasobów, które pomagają
w przygotowaniu i realizowaniu ścieżek
dydaktycznych oraz prac naukowych.

Podręczniki
Wykładowcy, którzy prowadzą lub
zamierzają prowadzić zajęcia
z wykorzystaniem oprogramowania
SAS, mogą bezpłatnie zamówić
w semestrze dwie książki w języku
angielskim z wydawnictwa SAS
Publishing.

Szkolenia
Pracownicy uczelni i instytutów, którzy
chcą rozwijać swoje kompetencje i być
na bieżąco z najnowszą technologią IT,
mają możliwość skorzystania ze
specjalnej oferty Centrum
Szkoleniowego SAS, dostosowanej
do potrzeb i możliwości członków
Programu Akademickiego SAS.
Tematyka szkoleń, zakres oraz terminy
uzgadniane są z Koordynatorami
Programu Akademickiego SAS.

Materiały dydaktyczne
Profesjonalne materiały dydaktyczne
zostały przygotowane przez ekspertów
SAS. Są tu między innymi slajdy, zestawy
danych, przykłady zastosowań, pytania
testowe, które są doskonałą bazą do
prowadzenia zajęć lub samodzielnego
zapoznawania się z funkcjami
oprogramowania.
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Wsparcie techniczne

E-learning

Zespół pomocy technicznej oferuje
licencjonowanym członkom Programu
Akademickiego SAS wsparcie na
różnych etapach użytkowania
oprogramowania. Do dyspozycji
administratorów akademickich jest
Dział Wsparcia Technicznego oraz
Koordynatorzy Programu Akademickiego. Na stronach internetowych
znajdują się samouczki video
zawierające instrukcje dotyczące
instalacji oraz użytkowania
poszczególnych modułów.

Licencja akademicka pozwala na
dostęp do kursów e-learning w języku
angielskim. Kursy zostały
przygotowane według standardów
najlepszych amerykańskich uczelni
i mogą być wykorzystywane jako
dodatkowa forma zaliczenia. Przy
okazji – umożliwiają doskonalenie
znajomości języka angielskiego
w zakresie fachowego słownictwa
z obszaru programowania i analityki.
Ukończenie kursu jest premiowane
wydrukiem imiennego certyﬁkatu SAS.
Po kod dostępu dla danej uczelni
należy zgłosić się do koordynatora
SAS na uczelni.

SAS Global Certiﬁcation
Dzięki możliwości zdawania on-line międzynarodowych
egzaminów certyﬁkacyjnych, kompetencje w zakresie data science
nabierają wymiernej wartości zarówno na polskim, jak i globalnym rynku pracy.
W ramach płatnej licencji akademickiej studenci, wykładowcy i pracownicy akademiccy
mogą skorzystać z 50% zniżki na poniższe egzaminy:

ź SAS Certiﬁed Base Programmer for SAS 9
ź SAS Certiﬁed Advanced Programmer for SAS 9
ź SAS Certiﬁed Clinical Trials Programmer Using SAS 9
ź SAS Certiﬁed Predictive Modeler Using SAS Enterprise Miner 7
ź SAS Certiﬁed Statistical Business Analyst Using SAS 9: Regression and Modeling
ź SAS Certiﬁed BI Content Developer for SAS 9
ź SAS Certiﬁed Visual Analytics Content Developer Using SAS Visual Analytics 7.1
ź SAS Certiﬁed Data Integration Developer for SAS 9
ź SAS Certiﬁed Platform Administrator for SAS 9
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SAS Student Ambassador Program
Konkurs dla studentów, którzy chcą sprawdzić się na międzynarodowej arenie
przygotowując autorskie projekty analityczne w oparciu o rozwiązania SAS. W konkursie
mogą brać udział zarówno studenci studiów licencjackich, magisterskich czy
doktoranckich, jak również absolwenci. Autorzy najlepszych prac otrzymują tytuł SAS
Student Ambassador oraz nagrodę, którą jest możliwość zaprezentowania swojego
projektu podczas konferencji SAS Global Forum. Konferencja co roku odbywa się
w USA i gromadzi ponad 4 000 uczestników z całego świata (koszty podróży i pobytu
laureatów ponosi organizator). Jest to wyjątkowa okazja do zaprezentowania swoich
osiągnięć podczas specjalnej sesji e-posterów międzynarodowemu gronu specjalistów,
analityków i liderów biznesu, którzy w swojej codziennej pracy wykorzystują technologie
SAS. Wszystkie zaprezentowane prace są publikowane po konferencji w Internecie. Jest
to osiągnięcie, które daje studentowi możliwość dołączenia do grona SAS Professionals
i wyróżnienia się na rynku pracy.

Rafał Wojdan
Zdobywca tytułu SAS Student
Ambassador 2014
Absolwent SGH studiów licencjackich
na kierunku „Metody Ilościowe w
Ekonomii i Systemy Informacyjne” oraz
studiów magisterskich w Tilburg
University w Holandii. Obecnie kończy
studia podyplomowe „Akademia
Analityka – Analizy Statystyczne i Data
Mining w Biznesie” przy Kolegium
Analiz Ekonomicznych SGH.

Uczestnicząc w konkursie
SAS Student Ambassador
Program miałem szansę
zrobić projekt stricte analityczny
z wykorzystaniem nowoczesnych
technologii. Postanowiłem wykorzystać
nowo zdobyte umiejętności w zakresie
text miningu i sprawdzić czy jest
możliwe zastosowanie metod text
analytics do analizy sprzedaży. Jako
laureat konkursu odebrałem nagrodę
z rąk założyciela i CEO SAS dr Jamesa
Goodnighta podczas
międzynarodowej konferencji SAS
Global Forum w Waszyngtonie. Miałem
też możliwość zaprezentować wyniki
mojej pracy podczas jednej z sesji
e-posterów. Ta formuła prezentacji daje
bardzo szerokie możliwości
networkingowe i jest okazją do
wymiany wiedzy i doświadczeń
w międzynarodowym gronie ekspertów
i liderów biznesu.

AKADEMICKIE CENTRUM
KOMPETENCJI SAS
AKADEMICKIE CENTRUM
KOMPETENCJI
SAS

Centrum skupia wokół SAS zdolnych studentów, którzy
w toku studiów poznali lub poznają rozwiązania SAS i są zainteresowani
podjęciem praktyk lub pracy bezpośrednio w SAS oraz u klientów i partnerów SAS.

Jak to działa?

sas.com

Zgłoszenie na
www.sas.com/poland/ACK

Weryﬁkacja zgłoszenia

Rozmowa kwaliﬁkacyjna

Rejestracja w Bazie kandydatów

Studenci i absolwenci
zarejestrowani w Bazie
kandydatów tworzą
wyjątkową społeczność,
na której skupia się uwaga
SAS oraz klientów
i partnerów ﬁrmy. Jej
członkowie mogą brać
udział w Dniach Otwartych
w SAS, szkoleniach,
warsztatach oraz są
zapraszani do udziału
w ciekawych wydarzeniach
organizowanych przez
partnerów Akademickiego
Centrum Kompetencji SAS.

Oferta z propozycją praktyki lub pracy
w SAS lub u partnerów Akademickiego
Centrum Kompetencji SAS

Zadbaj o swoją karierę już dziś

GDZIE UCZYĆ SIĘ SAS
Certyﬁkaty i dedykowane
kierunki studiów

Polskie uczelnie posiadają
w swojej ofercie dydaktycznej ścieżki oparte
na praktycznym wykorzystaniu rozwiązań SAS. Zostały one
starannie opracowane we współpracy z SAS tak, aby uwzględniały
najważniejsze obszary tematyczne składające się na proﬁl specjalisty data science.

Studia Magisterskie

Studia Podyplomowe

ź

Politechnika Warszawska - Business
Intelligence Systems Development

ź

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
- Systemy Informacyjne i Analiza Danych

ź

Politechnika Lubelska - Systemy Analizy
Danych

ź

ź

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Analiza Danych - Big Data

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Analizy Statystyczne i Data Mining
w Biznesie

ź

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Akademia Analityka – Analizy Statystyczne
i Data Mining w Biznesie

ź

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Inżynieria danych - Big Data

ź

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Zaawansowane techniki analityczne
w biznesie

ź

Uniwersytet Warszawski - Metody
statystyczne w biznesie. Warsztaty
z oprogramowaniem SAS.

Certyﬁkacyjne ścieżki studiów
ź

Politechnika Gdańska - Certyﬁkat SAS

ź

Polsko-Japońska Akademia Technik
Komputerowych - Certyﬁkat SAS

ź

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Analityk Statystyczny SAS

ź

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Analityk SAS Business Intelligence

ź

Uniwersytet Jagielloński - Certyﬁkat SAS

ź

Uniwersytet Warszawski - Data Mining
Certiﬁcate Program

SAS w dydaktyce
W jakich dziedzinach możesz się kształcić?

PROGRAMOWANIE
ź Przetwarzanie danych
ź Integracja danych
ź Hurtownie danych
ź Jakość danych
ź Business Intelligence
ź Programowanie
ź Projektowanie
architektury

DATA SCIENCE
ź Data mining
ź Statystyka i wizualizacja
ź Matematyka ﬁnansowa
ź Zarządzanie ryzykiem
ź Optymalizacja i badania operacyjne
ź Ekonometria i prognozowanie
ź Analiza szeregów czasowych
ź Text mining
ź Analiza sentymentu

ANALITYKA BIZNESOWA
Analiza potrzeb klienta
ź Zbieranie wymagań
biznesowych
ź Raportowanie
ź Tworzenie koncepcji
biznesowych
ź Projektowanie
kampanii
marketingowych
ź Zarządzanie projektami
ź

Realizacja programów
studiów w Szkole Głównej Handlowej
gwarantuje studentom na różnych
poziomach (licencjackim, magisterskim,
doktoranckim i studiach podyplomowych)
dostęp do nowoczesnych technologii i narzędzi
analitycznych SAS Institute. Dzięki temu nasi
studenci zarówno w zakresie dydaktycznym, jak
i naukowym korzystają z takich samych
nowoczesnych technologii informatycznych, jak
studenci w USA, czy w innych częściach świata.
Studenci studiów licencjackich i magisterskich
realizujący 210-godzinny program Certyﬁkatu
„Analityk Statystyczny z Systemem SAS”, a na
poziomie studiów magisterskich 150-godzinny
program w ramach Specjalności „Analizy
Statystyczne i Data Mining w Biznesie” – są na
ostatnich latach studiów rozchwytywani przez
pracodawców. Co roku SGH opuszcza pokaźna
liczba absolwentów z Certyﬁkatem SAS - w roku
akademickim 2013/2014 Certyﬁkat otrzymało 45
absolwentów. Praktycznie wszyscy absolwenci
pracują w dobrych komórkach analitycznych
w ﬁrmach i instytucjach w sektorze: bankowym,
ﬁnansowym, ubezpieczeniowym czy
farmaceutyczno-medycznym. Naszą dumą są
również studia podyplomowe na dwóch
poziomach: I. Poziom „Analizy Statystyczne
i Data Mining w Biznesie” oraz II. Poziom
„Akademia Analityka – Analizy Statystyczne
i Data Mining w Biznesie” – które kształcą
wysokiej klasy analityków biznesowych.

Prof. Ewa Frątczak
Kierownik Zakładu Analizy Historii Zdarzeń
i Analiz Wielopoziomowych, Instytut Statystyki
i Demograﬁi, Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie

Na Wydziale Informatyki
i Zarządzania Politechniki
Wrocławskiej prowadzone są
prace badawcze i zajęcia dydaktyczne
z wykorzystaniem najnowszych
technologii informatycznych, wśród
których, między innymi, istotną rolę
odgrywają i są doceniane metody
analizy i oprogramowanie w obszarze BI
oferowane przez SAS Institute. Obecnie
ponad 300 studentów Informatyki na
zajęciach z Analizy i Modelowania
Biznesowego oraz Hurtowni Danych ma
możliwość rozwiązywania problemów
z zakresu oceny jakościowej danych,
zgłębiania danych, budowania modeli
analitycznych oraz analizy statystycznej,
wykorzystując różnego rodzaju pakiety
oprogramowania SAS. Wiedza
i doświadczenie zdobyte przez
studentów na tych zajęciach ma duże
znaczenie i jest doceniane na rynku
pracy. W kolejnych latach planowane jest
wdrożenie oprogramowania SAS na
innych kursach i studiach
podyplomowych Wydziału Informatyki
i Zarządzania.

Dr inż. Lech Tuzinkiewicz
Wydział Informatyki i Zarządzania,
Katedra Informatyki, Politechnika
Wrocławska

ŚCIEŻKI KARIERY W SAS
Szybki start i efektywny rozwój

Wykształcenie
Politechnika Wrocławska
Wydział Elektroniki, Kierunek:
Informatyka

Łukasz Pietrowski
Senior Consulting Manager
w SAS od 2003 roku

Zarządzam zespołem architektów, analityków oraz
kierowników projektów w sektorze
ubezpieczeniowym. W mojej pracy niezbędne są
umiejętności w zakresie organizacji i planowania zadań,
a także zdolności komunikacyjne i negocjacyjne.
Kluczowe jest przy tym rozumienie biznesu i przekładanie
potrzeb klientów na konkretne propozycje rozwiązań
informatycznych, jak również poszukiwanie nowych
obszarów zastosowań naszego oprogramowania. Nie
byłoby to możliwe bez dobrej znajomości oferty
produktowej i praktycznych możliwości zastosowania SAS
do rozwiązywania konkretnych problemów biznesowych.”

Certyﬁkaty i szkolenia
ITIL® Foundation
Prince2 Practitioner Examination
TOGAF 9 Foundation
Prince2 Foundation Examination
SAS Certiﬁed Advanced Programmer
SAS Certiﬁed Base Programmer
Certiﬁcate in Advanced English

Ścieżka kariery w SAS
2003 – Akademia Młodych Talentów
2003 – Junior Consultant
2005 – Consultant
2006 – System Development
Consultant
2009 – Project Manager
2010 – Senior Project Manager
2011 – Program Manager
2012 – Consulting Manager
2013 – Senior Consulting Manager

Urszula Czerwonka
Senior Associate Technical
Consultant
w SAS od 2010 roku

Wykształcenie
Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki
i Technik Informacyjnych, Kierunek: Informatyka

Certyﬁkaty i szkolenia
SAS Certiﬁed Base Programmer for SAS®9
SAS Certiﬁed Advanced Programmer for SAS®9
SAS Certiﬁed Data Integration Developer for SAS®9

Ścieżka kariery w SAS
2010 – Akademia Młodych Talentów
2010 – Assiociate Technical Consultant
2012 – Senior Assiociate Technical Consultant

Na moim stanowisku niezbędna jest
umiejętność programowania w SAS
4GL, znajomość oprogramowania
i produktów SAS, umiejętność projektowania
i wdrażania systemów informatycznych,
rozwiązywania problemów, zdolności
organizacyjne, podejmowania decyzji,
umiejętności interpersonalne, samodzielność,
ale też umiejętność pracy w zespole.
Oprogramowanie SAS składa się z wielu
produktów i niemożliwe jest być ekspertem
we wszystkim. Mogę wybrać kierunek, który
mnie najbardziej interesuje i wyspecjalizować
się w konkretnej dziedzinie np. Data Quality,
Campaign Managment, hurtownie danych,
rozwój aplikacji webowych. Ważna jest
odwaga, aby podjąć się zadania, którego się
nigdy wcześniej nie robiło: zaprojektować
samodzielnie pierwszy system, poprowadzić
samodzielnie pierwsze warsztaty, napisać
pierwszy raz wkład merytoryczny do oferty,
wycenić pracochłonność projektu,
zarekomendować klientowi rozwiązanie. Takie
wyzwania uczą najskuteczniej i dają najwięcej
satysfakcji.

Marta Prus
Business Solutions Manager
Regionalne Centrum Kompetencyjne
Customer Intelligence
w SAS od 2008 roku

Wykształcenie
Do zakresu moich obowiązków należy
merytoryczne wsparcie wdrożeń rozwiązań SAS
m.in. systemów klasy CRM, systemów do zarządzania
kampaniami marketingowymi, czy też do wykrywania
nadużyć, a także aktywny udział w kreowaniu nowych
inicjatyw biznesowych. Pomimo braku wykształcenia
informatycznego, pracuję w ﬁrmie, która jest liderem na
rynku Business Intelligence. Co pokazuje, że nie należy
zamykać się na nowe możliwości, bo w IT potrzebni są
ludzie z wiedzą branżową i analityczną. Osoba pracująca
na styku świata biznesowego i IT powinna znać specyﬁkę
wybranego sektora np. bankowości oraz zagadnienia
statystyczno-matematyczne wraz z ich wykorzystaniem w
systemach informatycznych. Nie mniej ważne jest poczucie
odpowiedzialności wykonywanych zadań, dokładność
i kreatywne myślenie.
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Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie
Kierunek: Metody Ilościowe
w Ekonomii i Systemy Informacyjne

Certyﬁkaty i szkolenia
Analityk Statystyczny SAS
Certyﬁkat ścieżki studiów SGH
Bankowość

Ścieżka kariery w SAS
2008 – Akademia Młodych Talentów
2008 – Junior Consultant
2010 – Business Analyst
2011 – Business Consultant
2013 – Senior Business Consultant
2014 – Business Solutions Manager

ZOSTAŃ LIDEREM ANALITYKI
I BIG DATA
Dlaczego warto?
Big data zmienia oblicze biznesu. Analityka danych to absolutny numer jeden
na liście priorytetów ﬁrm. Znacząco wzrasta zapotrzebowanie na programistów, analityków
danych i specjalistów data science, posiadających odpowiednie kompetencje dostosowane
do potrzeb dynamicznie rozwijającej się gospodarki cyfrowej.

3 MILIONY SPECJALISTÓW BIG DATA
...będzie potrzebował rynek w USA do 2018 roku.
LUKA KOMPETENCYJNA
PODAŻ

40%

85%+

przewidywany wzrost
ilości generowanych
co roku danych

ﬁrm z listy Fortune 500 nie jest
w stanie efektywnie wykorzystywać
potencjału big data

POPYT

Źródło: Badanie McKinsey Global Institute

Wyróżnij się na rynku pracy dzięki znajomości SAS
Misją SAS jest wspieranie dydaktyki na
różnych jej poziomach, by kształcenie
nowych pokoleń data scientist było na jak
najwyższym poziomie, a analizą danych
zajmowali się najlepsi specjaliści na rynku.
Pracując z oprogramowaniem SAS,
zdobywasz i rozwijasz umiejętności
w zakresie integracji i czyszczenia danych,
wizualizacji, statystyki, ekonometrii, metod
optymalizacyjnych, zaawansowanej

analityki biznesowej: data miningu, analiz
tekstowych czy analiz sieci społecznościowych. Znajomość powyższych metod oraz
doświadczenie w ich zastosowaniu
w środowisku big data to najczęściej
poszukiwane kompetencje na rynku pracy.
Jeśli myślisz o karierze w obszarze big
data, skorzystaj z oferty Programu
Akademickiego SAS.

Pomagamy studentom i absolwentom w stawianiu pierwszych kroków w karierze
zawodowej, a najzdolniejszych rekomendujemy swoim klientom i partnerom.

Zawody przyszłości
ANALITYK BIZNESOWY
Gromadzi i analizuje dane, a następnie
wykorzystuje je do przygotowania lub
doskonalenia strategii biznesowych i planów
marketingowych ﬁrm. Zajmuje się
projektowaniem oraz budowaniem modeli,
wykorzystuje techniki analityczne i statystyczne
do poprawy rentowności, zwiększenia
przychodów czy określenia grupy użytkowników
produktu lub marki. Taka osoba potraﬁ
przeanalizować duże ilości danych dotyczących
np. zachowań użytkowników telefonów
komórkowych, a wtedy do działania wkracza
dział handlowy z ofertą idealnie odpowiadającą
zwyczajom klientów.

PROGRAMISTA
Specjalista w dziedzinie nowych technologii
i programowania, profesjonalnych stron
internetowych i aplikacji. To nie tylko ekspert
w dziedzinie kodów i programowania,
ale kreatywny pasjonat, od którego wizji
i umiejętności zależy, czy i jak ﬁrma będzie
korzystała z nowatorskich rozwiązań IT.

DATA SCIENTIST
Zdolności analityczne w połączeniu z łatwością
pracy z różnorodnymi danymi to podstawowe
cechy data scientist. Zawód związany jest
z wykorzystywaniem technologii big data
i nieustrukturyzowanych danych, np. wpisów
w mediach społecznościowych. Przydatne jest
tutaj wykształcenie programistyczne, znajomość
baz danych i technik data mining. Harvard
Business Review określił ten zawód “najbardziej
seksownym zawodem XXI wieku”.

ź

Analityk ﬁnansowy

ź

Analityk ds. ryzyka

ź

Analityk ds. wykrywania nadużyć

ź

Analityk ds. analiz CRM

ź

Specjalista ds. zarządzania
kampaniami

ź

Analityk rynku

ź

Analityk mediów społecznościowych

ź

Konsultant biznesowy

ź

Planista produkcji i zatowarowania

ź

Programista SAS

ź

Programista ETL

ź

Programista statystyczny SAS

ź

Data Developer

ź

Projektant systemów informacyjnych /
Architekt

ź

Specjalista Business Intelligence

ź

Konsultant techniczny

ź

Data researcher

ź

Specjalista data mining

ź

Ekonometryk

ź

Statystyk

ź

Analityk ilościowy

ź

Analityk big data

ź

Specjalista machine learning

ź

Biostatystyk

ź

Specjalista ds. badań klinicznych

Dołącz do grona najbardziej poszukiwanych specjalistów na rynku pracy

Budujemy kadrę dla największych przedsiębiorstw i instytucji na rynku. Certyﬁkaty SAS
otwierają drogę do kariery w renomowanych ﬁrmach, które korzystają z naszych
rozwiązań w Polsce i na świecie.

Główni Klienci SAS w Polsce
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Bank Pekao SA
Bank Zachodni WBK
BNP Paribas Bank Polska
ING Bank Śląski
mBank
Narodowy Bank Polski
Powszechna Kasa
Oszczędności Bank Polski
Grupa Allianz
Grupa Cardif
Grupa PZU

ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Ubezpieczeniowy Fundusz
Gwarancyjny
Orange Polska
Play
Polkomtel
T-Mobile Polska
PGE Systemy
RWE Polska
PKP Intercity
Polskie Linie Lotnicze LOT
Volkswagen Group Polska

ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Atlas
Pﬂeiderer Grajewo
Inter Cars
Jeronimo Martins Polska
Leroy Merlin Polska
Centrum Informatyczne
Edukacji
Ministerstwo Zdrowia
FRONTEX
Główny Urząd Statystyczny
Ministerstwo Finansów

Najwięksi Klienci SAS na świecie
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Bank of America
Barclays Bank
BNP Paribas
Citigroup
Commerzbank
Credit Agricole
Deutsche Bank
GE Money Bank
HSBC
JP Morgan
Banco Santander
UniCredit

ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Visa
AEGON
AVIVA
Orange
T- Mobile
Telefonica
Verizon Communications
Vodafone
Weve
E.ON
EDF
Enel

ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Shell
Vattenfall
AstraZeneca
British Steel
Conoco Philips
Heineken
Nestle
Nike
Procter & Gamble
Volvo
Orlando Magic

Strategiczni Partnerzy wdrażający rozwiązania SAS u Klientów
ź
ź

Accenture
The Boston Consulting Group

ź
ź

Capgemini
Deloitte

ź
ź

Ernst & Young
PricewaterhouseCoopers

SAS Institute Sp. z o.o., ul. Gdańska 27/31, 01-633 Warszawa
tel: 22 560 46 00, fax: 22 560 46 04, e-mail: academic@spl.sas.com, www.sas.com/pl/studenci

