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1. Profil absolwenta specjalizacji.  
Absolwent kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji o specjalizacji Informatyczne Systemy 

Zarządzania uzyskuje oprócz  podstawowej wiedzy inżynierskiej z inżynierii produkcji wiedze 

bezpośrednio związaną z wdrażaniem systemów informatycznych wspierających zarządzanie tj. ERP, 

BI, CRM. W trakcie specjalizacji Absolwent uzyskuje zaawansowaną wiedzę oraz praktyczne 

umiejętności związane z wdrażaniem systemów informatycznych Dynamics Nav, AX, CRM firmy 

Microsoft. Istotnym komponentem wiedzy nabytym przez Absolwenta jest umiejętność 

programowania i tworzenia relacyjnych baz danych SQL. Dodatkowo Absolwent posiada wiedzę i 

umiejętności pozwalające mu projektować procesy biznesowe wykorzystując nowoczesne narzędzia 

BPM tj. ARIS firmy IDS Scheer. Absolwent jest przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych oraz 

wykonawczych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych, doradczych, które zajmują się 

wdrażaniem systemów informatycznych wspierających zarządzanie lub rozpoczęły wdrożenie takiego 

systemu na swój użytek. Absolwent w trakcie specjalizacji powinien uzyskać następującą wiedzę i  

umiejętności informatyczno-organizacyjne w zakresie: 

1. Podstaw projektowania relacyjnych baz danych SQL.  

2. Podstaw programowania w Visual Basic.  

3. Podstaw funkcjonowania systemów operacyjnych.  

4. Wyboru systemu informatycznego wspierającego zarządzanie zgodnie z wcześniej 

określonymi potrzebami przedsiębiorstwa.  

5. Projektowania systemów informatycznych wspierających zarządzanie.  

6. Praktycznego wykorzystanie metodyk wdrożenia systemów ERP na przykładzie SureStep.  

7. Zarządzanie projektami informatycznymi.  

8. Wdrażania systemów informatycznych klasy ERP w zakresie: finansów, logistyki, produkcji, 

zarządzania serwisem na przykładzie Dynamics Nav 

9. Projektowanie procesów biznesowych (BPM) z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi ARIS.  

10. Wdrażania systemów informatycznych klasy CRM na przykładzie Dynamics Nav.  

11. Oceny ekonomicznej projektów informatycznych.  

Istotną cechą Absolwenta specjalizacji jest jego interdyscyplinarność w zakresie uzyskanej wiedzy i 

praktycznych umiejętności. Oznacza to, iż np.: z jednej strony posiada wiedzę w zakresie podstaw 

rachunkowości, projektowania systemów produkcyjnych, projektowania systemów jakości z drugiej 

strony posiada umiejętności pozwalające efektywnie wdrożyć właściwy system informatycznych 

wspierający funkcjonowanie przedsiębiorstwa w wyżej wymienionym zakresie. Dodatkowo 

Absolwent będzie posiadał rzadką umiejętność postrzegania projektów informatycznych przez 

pryzmat oceny ekonomicznej inwestycji poczynionej w tego typu rozwiązania. Nabyte komponenty 

wiedzy i umiejętności pozwolą Absolwentom na skuteczną rywalizacje na rynku pracy z innymi 

absolwentami studiów o profilu informatycznym.  
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2. Charakterystyka wykładowców prowadzących specjalizacje.  
 

W poniższych tabelkach znajdziecie Państwo informacje dotyczące kompetencji oraz praktycznych 

doświadczeń pracowników PW, którzy będą prowadzić zajęcia w ramach specjalizacji.  

Imię i Nazwisko.  Kazimierz Waćkowski 

Zainteresowania naukowo-badawcze - zarządzanie projektami informatycznymi; 
- reorganizacja i informatyzacja przedsiębiorstw; 
- inżynieria biznesowa (BPR), inżynieria informacyjna, 
inżynieria oprogramowania (software engineering);  
- integracja heterogenicznych systemów 
informatycznych w oparciu o SOA; 
- systemy e-learningowe; 
- doskonalenie organizacji systemów produkcyjnych. 

Stopnie i tytuły naukowe dr hab. nauk ekonomicznych – zarządzanie, 
informatyka (specjalność: zastosowania informatyki i 
metod matematycznych w zarządzaniu), prof. PW 

Lista ostatnich  
5 publikacji.  

Monografie: 
1. Żebrowski M., Waćkowski K., Strategiczne zarządzanie 

innowacjami. Strategie małych i średnich 
przedsiębiorstw IT. Wyd. DIFIN, 2011 r., ss. 192 

2. Zintegrowany System Wspomagania Decyzji. Pod red. Z. 
Biniek i K. Waćkowski, Wizja Press & IT, Warszawa, 2011. 
– ss. 319 

3. Waćkowski K., Chmielewski J.M., Wspomaganie 
zarządzania projektami informatycznymi. Poradnik dla 
menedżerów. Wydawnictwo „Helion”, 2007 r., - ss. 440   
ISBN: 978-83-246-0747-1  

Małe monografie i rozdziały w monografiach 
współautorskich: 
4. Gepner P., Fraser D.L., Kowalik M.F., Wackowski K., 

Performance evaluation of Intel® Xeon® 7500 family 
processors for HPC, Para 2010 — State of the art in 
Scientific and Parallel Computing — Reykjavík 6–9 June 
2010 

5. Chmielewski J.M., Szomański B., Waćkowski K., Przegląd 
wybranych standardów i norm stosowanych w 
informatyce. W książce pt.: „Informatyka gospodarcza”, 
pod red. J. Zawiła-Niedźwiecki, K. Rostek, A. 
Gąsiorkiewicz, T. 4, Rozdz. 19, s. 533-568, Warszawa, 
Wyd. C.H. Beck, 2010 r., ISBN: 978-83-255-2160-8  

Doświadczenie zawodowe. Od ponad 40 lat: 

 wykłada na różnych uczelniach państwowych i 
prywatnych; 

 kieruje: 

 projektami informatycznymi klasy ERP, w tym: SAP R/3 
(PGNiG, NFOŚiGW, PKN), FK-Oracle, Ajax (ARiMR), 
FKX+KPX+STX+GMX (TP SA),  

 projektami reorganizacyjnymi, opartymi na 
zastosowaniach CASE: ARIS (PGNiG, NFOŚiGW), 
ProKitWORKBENCH (PKiN, Parlament RP) 

 pełnił funkcje kierownicze i doradcze w organizacjach 
takich, jak: 
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o ZETO-ZOWAR, OBRS-GUS - dyrektor; 
o ARiMR - vice-prezes;  
o TP SA, UKIE, PUNU – doradca; 

 współpracuje z największymi firmami konsultingowymi 
takimi, jak: Arthur Andersen, KPMG, Ernst&Young, 
CapGemini, Accenture, Deloitte.  

Od 1998 r. pracuje na Wydziale Inżynierii Produkcji, 
Politechniki Warszawskiej jako kierownik ZSI, profesor PW. 

Prowadzone przedmioty dydaktyczne  Systemy informatyczne zarządzania 

 Inżynieria biznesu 

 Języki programowania 

 Podstawy informatyki  

 Technologie komunikacyjne i informacyjne 
(ICT) 

 Gry kierownicze 

 Business Intelligence 

 

 

Imię i Nazwisko.  Bartosz Wachnik 

Zainteresowania naukowo-badawcze - Analiza ekonomiczna efektów realizacji projektów 
informatycznych.  
- Systemy informatyczne wspierające podejmowanie decyzji.  
- Wykorzystanie systemów informatycznych wspierających 
zarządzanie w branży „Life&Science”.   

Stopnie i tytuły naukowe Mgr inż. Wydział Elektryczny Politechnika Warszawska,  
Mrg. Inż. Wydział Inżynierii Produkcji, Politechnika 
Warszawska.  
Dr inż. nauk ekonomicznych, Wydział Inżynierii Produkcji, 
Politechnika Warszawska.  

Lista ostatnich 5 artykułów.  1. "An Analysis of the Problems Linked to 
Economic Evaluation of Management Support 
Information System in Poland on the Example 
of ERP/CRM Class Applications – Problem 
Analysis", The 6th European Conference on 
Information Management and Evaluation, Cork 
2012, ang., pp. 100-120 

2. "Analiza Oceny ekonomicznej inwestycji w 
systemy informatyczne klasy ERP i CRM.", XII 
Konferencja BOS 2012 Polskiego Towarzystwa 
Badań Operacyjnych i Systemowych, polski, pp. 
1-10 

3. "Methodics of Implementing ERP Systems in 
the “Life&Science” Branch - the Polish 
Experiences", The 5th European Conference on 
Information Management and Evaluation, 
ang., pp. 100-120, University Como 

4. The result of research on economic evaluation 
of IS investment effectiveness in ERP and CRM 
system implementation, Chapter 1. The result 
of research on economic evaluation of IS 
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investments effectiveness in ERP and CRM 
system implementation, pp. 10-21, 978-83-
7193-538-1, ang., Wydawnictwo Politechniki 
Częstochowskiej.  

5. Significant Issues Concerning The Performance 
Of Economic Effectiveness Evaluation in IS 
Investment, Significant Issues Concerning The 
Performance Of Economic Effectiveness 
Evaluation in IS Investment, pp. 90-102, 2084-
5537, ang., Warsaw University of Life Sciences 
- Department of Informatics.  

6. Methodics of Implementing ERP Systems in the 
"Life&Science" Branch., Methodics of 
Implementing ERP Systems in the 
"Life&Science" Branch., pp. 86-96, 978-83-
7583-265-5, ang., Warsaw University of Life 
Sciences - Department of Informatics.  

7. Nowe Tendencje w zarządzaniu, Zaufanie jako 
istotny czynnik powodzenia realizacji 
projektów wdrożeń systemów informatycznych 
klasy ERP, pp. 254-269, 978-83-7702-089-0, 
Wydawnictwo KUL Lublin 2010, Rozdział 1 - 
Część VII 

 

Doświadczenie zawodowe. Od ponad 15 lat realizuje projekty związane z nowoczesnymi 
technologiami IT w szczególności w zakresie wdrażania 
zintegrowanych systemów zarządzania tj. ERP, CRM, BI. Brał 
udział w kilkudziesięciu wdrożeniach systemów 
informatycznych klasy ERP, CRM zarówno w projektach w 
kraju jak również poza granicami m.in. w firmach Mlekovita, 
Pracuj.pl, GoodYear, Michelin, SDI Media, Fakro, YKK, 
Lafarge (Cement, Kruszywa, Beton), Ramirent. 
Współpracował z największymi firmami konsultingowymi tj. 
KPMG, Ernst&Young, CapGemini, Accenture w kraju i 
zagranicą.  
 
Od 2010 roku Adiunkt na Wydziale Inżynierii Produkcji, 
Politechniki Warszawskiej.  

Prowadzone przedmioty dydaktyczne Laboratorium systemów ERP.  
Informatyczne systemy zarządzania.  
Informatyczne systemy w zarządzaniu (ang. ICT)  
Systemy operacyjne 
Inżynieria oprogramowania.  

 

Imię i Nazwisko.  Michał Żebrowski 
Zainteresowania naukowo-badawcze - Zarządzanie innowacjami  

- Architektura usługowa systemów IT (SOA) 
- Integracja systemów IT 
- Metodyki analizy i projektowania systemów IT   

Stopnie i tytuły naukowe Dr nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, Wydział 
Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.  
Mgr inż., specjalność informatyka, Wydział Elektroniki i 
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Technik Informacyjnych, Politechnika Warszawska,  
Mgr. inż., specjalność zarządzanie przedsiębiorstwem, 
Wydział Inżynierii Produkcji, Politechnika Warszawska.  

Lista ostatnich 5 artykułów 1. Żebrowski M., Waćkowski K., Strategiczne 
zarządzanie innowacjami. Strategie małych i 
średnich przedsiębiorstw IT, Difin, Warszawa, 
2011 (monografia). 

2. Żebrowski M., Waćkowski K.,  Business 
Intelligence dla MSP jako innowacyjny kierunek 
zastosowań IT, Sympozjum naukowe 
„Najnowsze osiągnięcia Business Intelligence", 
Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w 
Warszawie, 2011. 

3. Żebrowski M., Waćkowski K., Od modeli 
procesów biznesowych do projektu usług IT - 
próba podejścia metodycznego, Sympozjum 
naukowe „Modelowanie procesów 
biznesowych – krajowe i światowe 
osiągnięcia"", Wyższa Szkoła Technologii 
Informatycznych w Warszawie, 2011.  

4. Żebrowski M., Waćkowski K. Innovativeness of 
small and medium sized IT companies in 
Central and Eastern European countries, Пятая 
международная научная конференция 
„Инновационное развитие экономики 
России: сценарии и стратегии”, 
Экономический факультет Московского 
государственного университета имени 
М.В.Ломоносова, научный отдел, Москва, 
2012. 

5. Żebrowski M., Waćkowski K., IT service design 
in connection with business process modelling, 
Scientifically-practical Conference on Modern 
Problems of Applied computer Science,  The 
St.-Petersburg state university of engineering 
and economics  ENGECON, Sankt Petersburg, 
2012. 

Doświadczenie zawodowe Pełnione role zawodowe: 

 Architekt systemów IT, 

 Kierownik projektów IT,  

 Projektant informatycznych systemów 
internetowych, 

 Analityk biznesowy systemów informatycznych 
zarządzania. 

 
Zdobył doświadczenie w zakresie projektowania i 
wdrażania systemów informatycznych wspierających 
zarządzanie, w tym: zintegrowanego systemu 
informatycznego dla Lasów Państwowych, systemu 
rozliczeń prowizyjnych dla partnerów Orange, systemu 
klasy CRM do obsługi klientów biznesowych Orange. 
Uczestniczył w międzynarodowych projektach 
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organizacyjno-informatycznych, dotyczących m.in.: 
wdrożenia metodyki SOA Governance w Grupie France 
Telecom, standaryzacji praktyk i narzędzi związanych z 
technologią Java w Grupie France Telecom. 
Od 10 lat swoje zainteresowania naukowe łączy z 
praktyką zawodową w problematyce modelowania 
systemów IT na potrzeby budowy architektury 
zorientowanej na usługi (Service Oriented Architecture 
– SOA). Bada i opracowuje metody wykorzystania 
modeli w analizie i projektowaniu rozwiązań IT, będąc 
odpowiedzialnym za SOA Governance (metody 
zarządzania SOA). 

Prowadzone przedmioty dydaktyczne Project Management 
Systemy Informatyczne Zarządzania 
Podstawy informatyki 
Projektowanie systemów informatycznych zarządzania 

 

 

 

Imię i Nazwisko.  Piotr Modliński 

Zainteresowania naukowo-badawcze  Badania operacyjne, 

 Szeregowanie, harmonogramowanie 

 Automatyczna generacja planów zajęć 

 Zarządzanie zasobami 

 Logistyka 

 Wspomaganie decyzji 

Stopnie i tytuły naukowe  inż. Informatyka, Wydział Elektroniki i Technik 
Informacyjnych, Politechnika Warszawska 

 mgr inż. Systemy Informacyjno-Decyzyjne, Wydział 
Elektroniki i Technik Informacyjnych, Politechnika 
Warszawska 

 studia doktoranckie, IAiIS PW w toku  

Lista ostatnich 5 artykułów.  1. Piotr Modliński. Auction of time as a tool for solving 
multiagent scheduling problems. In Mykola 
Pechenizkiy and Marek Wojciechowski, editors, New 
Trends in Databases and Information Systems, 
volume 185 of 
 Advances in Intelligent Systems and Computing, 
pages 221–230. Springer Berlin Heidelberg, 2013. 
 

2. Piotr Modliński. Wykorzystanie aukcji czasu do 
harmonogramowania 
 problemów wieloagentowych. in Automatyzacja 
procesów dyskretnych, 
volume 2, pages 173–182. Politechnika Śląska, 
Instytut Automatyki, 
 2012. 

3. Piotr Modliński. Problem harmonogramowania jako 
kombinatoryczna aukcja czasu. Studia i materiały 
Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, 
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33(33):136–144, 2010. 

Doświadczenie zawodowe.  samodzielne projekty systemów zarządzania 
transportem opartych o bazy danych zakończone 
wdrożeniem 

 testowanie i integracja danych przy migracji hurtowni  
danych (P&G) 

 projektowanie i wdrażanie systemów bazodanowych 
dla jednego z operatorów komórkowych 

 administracja siecią komputerową jednej z 
warszawskich uczelni 

 od 2008 asystent najpierw na Wydziale Geodezji i 
Kartografii, potem na Wydziale Inżynierii Produkcji 
PW  

Prowadzone przedmioty dydaktyczne Systemy Operacyjne, (SYSOP) 
Języki Programowania,(JEPRO) 
Informatyczne systemy zarządzania (INSYZ) 
Inżynieria Oprogramowania (INŻOP)  
Informatyczne systemy w zarządzaniu (ang. ICT)  

 

Imię i Nazwisko.  Arkadiusz Antczak 

Zainteresowania naukowo-badawcze o Algorytmy heurystyczne 
o Optymalizacja procesów harmonogramowania 

Stopnie i tytuły naukowe o - mgr inż. w zakresie inżynierii oprogramowania i 
systemów sieciowych 

Lista ostatnich 5 artykułów.  o Witkowski T., Antczak A., Antczak P., Elzway S., Some 
Results on Evolving Cellular Automata Applied to the 
Production Scheduling Problem in Cellular Automata 
- Simplicity Behind Complexity (ed. Salcido A.), 
InTech, Rijeka, Croatia, 2011, pp. 377-398  

 
o T. Witkowski, P. Antczak, A. Antczak. Simulation 

Modeling of Manufacturing System in Relation to 
Route Flexibility Degree, Open Rate of Operations 
and Production Type, in Proceedings 3

rd
  

International Conference on Computer Modeling and 
Simulation ICCMS 2011, Institute of Electrical and 
Electronics Engineers, Inc.,  Mumbai, India,  7-9 
January 2011,  pp. V2-5 – V2-10  

 
o T. Witkowski, P. Antczak, A. Antczak, Simulation 

Modeling of Manufacturing System for the Serial and 
the Parallel one, in Proceedings World Academy of 
Sciences, Engineering and Technology WASET (eds. 
Cemal Ardil),  Dubai, UAE, Year 7, Issue 73, January 
2011,  Part II,  pp. 156-161 

 
o T. Witkowski, Antczak P., Antczak A., Machine 

Learning - Based Classification In Manufacturing  
System, The 6th IEEE International Conference on 
Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing 
Systems: Technology and Applications, IDAACS 2011, 
15-17 September 2011, Prague, vol. 2, pp. 580-585       

 
o T. Witkowski, A. Antczak, P. Antczak, The 
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Effectiveness ofNeighborhood Structures In Local 
Search Algorithms For Flexible Job Shop Scheduling 
Problem, Proceedings of 2011 International 
Conference on Mechanical Engineering and 
Technology ICMET 2011 November 24-25, 2011, 
London, UK, pp. 131-135.  

 

Doświadczenie zawodowe. o od  2010 – pracownik naukowo-dydaktyczny w IOSP 
WIP PW. 

 
o od 2005 prowadzenie zajęć jako doktorant na WIP 

PW; asystent (umowa-zlecenie) w Mazowieckiej 
Wyższej Szkole Humanistyczno-Pedagogicznej w 
Łowiczu. 

Prowadzone przedmioty dydaktyczne o Informatyczne systemy zarządzania 
o Modelowanie systemów produkcyjnych 
o Modelowanie systemów produkcyjnych i łańcuchów 

dostaw 
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3. Laboratorium komputerowe oraz dostępne oprogramowanie.  
 

Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych oferuje kompletne laboratorium komputerowe, która 

pozwala na realizacje wszystkich ćwiczeń praktycznych organizowanych w ramach specjalizacji 

Informatyczne systemy zarządzania. Laboratorium jest wyposażone w kilkanaście nowoczesnych 

stanowisk komputerowych.  

Wydział Inżynierii Produkcji współpracuje z firmą Microsoft w ramach programu Microsoft Dynamics 

Academic Alliance. Firma Microsoft udostępnia swoje zaawansowane oprogramowanie wspierające 

zarządzanie przedsiębiorstw studentom i kadrze naukowej ponad 500 Uniwersytetom na Świecie. W 

ramach podpisanej umowy studenci mają dostęp do najnowocześniejszych programów 

wspierających zarządzanie rodziny Dynamics opracowanych przez firmę Microsoft tj.  

Microsoft Dynamics Ax to wielomodułowy system klasy ERP wykorzystywany przez tysiące firm na 

całym świecie. Kierując się kryteriami zakresu funkcjonalnego system Dynamics Ax można porównać 

go do takich systemów jak SAP, Oracle.  Biorąc pod uwagę bogatą funkcjonalność tego systemu oraz 

jego walory technologiczne jest dedykowany dla dużych korporacji międzynarodowych posiadających 

strukturę rozproszoną. Przykładowe firmy wykorzystujące system Microsoft Dynamics Ax: Avon, 

Radwar, Provident.  

Microsoft Dynamics Nav to wielomodułowy system klasy ERP wykorzystywany przez tysiące firm na 

całym świecie. Kierując się kryteriami zakresu funkcjonalnego systemu Dynamics Nav można 

porównać go do takich systemów jak Scala, Baan. Najnowsza wersja systemu Dynamics Nav 2009 

stanowi jedno z najnowocześniejszych rozwiązań tego typu na globalnym rynku systemów 

informatycznych. Biorąc pod uwagę bogatą funkcjonalność tego systemu oraz istotne walory 

technologiczne jest dedykowany dla małych i średnich firm. Często jest też wykorzystywanych w 

strukturach dużych korporacji międzynarodowych lub agendach rządowych. Przykładowe firmy 

organizacje wykorzystujące system Dynamics Nav: BMW, GoodYear, Michelin,  Zakłady Karne w 

Republice Czeskiej, Ministerstwo Finansów na Litwie.  

Microsoft Dynamics CRM to wielomodułowy system klasy ERP wykorzystywany przez tysiące firm na 

całym świecie. Dzięki bogatej funkcjonalności system CRM jest wykorzystywany przez bardzo szeroki 

przekrój przedsiębiorstw począwszy od firm produkcyjno-usługowych przez firmy konsultingowe a 

skończywszy na firmach farmaceutycznych. Przykładowe firmy, organizacje wykorzystujące system 

Dynamics CRM: TVN.  

Microsoft Dynamics Sure Step to pakiet oprogramowania, który zawiera pełną metodykę SureStep 

wdrażania systemów klasy ERP, CRM firmy Microsoft w różnych typach projektów tj. upgrade, agile. 

Pakiet zawiera: 

- Encyklopedie wiedzy dot. realizacji różnych typów wdrożeń systemów wspierających zarządzanie.  

- Wszystkie dokumenty projektowe potrzebne do zarządzania projektami wdrożeń ERP, CRM.  

- Wskazówki i rekomendacje wykorzystania dobrych praktyk biznesowych w trakcie realizacji 

projektów.  
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Dodatkowo laboratorium komputerowe jest wyposażone w oprogramowanie Aris firmy IDS Scheer.  

Oferowana przez IDS Scheer platforma doskonalenia procesów ARIS to zintegrowana, wszechstronna 

oferta rozwiązań, które służą do modelowania strategii oraz projektowania, wdrażania i 

kontrolowania procesów biznesowych. Pozwala to wykorzystującym ją firmom nieustannie zwiększać 

ogólną wydajność ich działalności. Doradcy z firmy IDS Scheer stosują metodologie ARIS Value 

Engineering (AVE), która łączy kwestie związane ze strategia firmy, procesy biznesowe, rozwiązania 

informatyczne i kontrole procesów. IDS Scheer jest producentem oprogramowania ARIS, które 

według badan Gartner Group od wielu lat, jest oceniane jako najlepsze narzędzie wspomagające 

zarzadzanie procesami biznesowymi, służące projektowaniu, wdrażaniu oraz optymalizacji procesów 

biznesowych. Dedykowane rozwiązania dla poszczególnych branż usługowych i przemysłowych 

zawierają funkcjonalności w zakresie projektowania, wdrożenia oraz optymalizacji procesów 

biznesowych, również tych procesów wykraczających poza granice konkretnej firmy. Skuteczne 

konkurowanie na współczesnym rynku wymaga ciągłego i szybkiego dostosowywania się organizacji 

do ciągle zmieniających się warunków i wymagań otoczenia. Do tego celu niezbędne jest 

zastosowanie kompleksowego podejścia do zarzadzania procesami biznesowymi przedsiębiorstwa. 

Profesjonalne zarzadzanie procesami biznesowymi, wymaga również profesjonalnego 

oprogramowania i możliwości jego udostępniania w całej korporacji. Rozwiązanie takie powinny 

cechować: możliwość dalszej rozbudowy, niezależność od systemu operacyjnego oraz stosunkowo 

niski koszt utrzymania. ARIS Business Architect jest oprogramowaniem bazującym na technologii 

www, dedykowanym do profesjonalnego zarzadzania procesami biznesowymi, w skali całego 

przedsiębiorstwa. Oferuje możliwość elastycznego modelowania, analizy oraz optymalizacji procesów 

biznesowych z wykorzystaniem intuicyjnego i przyjaznego interfejsu użytkownika. ARIS Business 

Architect wyposażony jest ponadto w szeroki zakres funkcjonalności, związanych z administrowaniem 

bazami danych, użytkownikami skryptami itp. Obok sprawdzonych metod modelowania jak Event-

driven Process Chain (EPC), oprogramowanie ARIS wspiera równie_ takie notacje jak BPMN, BPEL, 

UML oraz inne koncepcje architektury np.: DoDAF, IT City Planning, siatka Zachmana. 
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4. Przykładowe tematy prac inżynierskich.  
Poniżej przedstawiono przykładowe tematy prac inżynierskich u wykładowców prowadzących 

specjalizacje: 

Dr inż. Bartosz Wachnik  

1. Projekt wdrożenia funkcjonalności produkcji w systemie ERP (Dynamics Nav) w firmie X.  

2. Projekt wdrożenia funkcjonalności finansów w systemie ERP (Dynamics Nav) w firmie Y.  

3. Projekt wdrożenia systemu CRM w firmie Z.  

4. Projekt wdrożenia systemu LIMS w firmie ABC.  

5. Projekt analizy ekonomicznej wdrożenia systemu informatycznego klasy ERP, CRM w firmie 

XYZ.  
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5. Informacja dot. wybranych przedmiotów obowiązujących na 

specjalizacji.  
 

W ramach specjalizacji Informatyczne systemy zarządzania będę realizowane następujące 

przedmioty:  

Systemy operacyjne.  

Wykład - 30h. Laboratorium - 15h.  

Inżynieria oprogramowania.  

Wykład – 30h. Ćwiczenia – 30h.  

Języki programowania.  

Wykład – 15h. Projekt – 30h.  

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania.  

Wykład – 15h. Projekt – 30h.  

Programowanie w sieciach komputerowych.  

Wykład – 15h. Projekt – 30h.  

Przedmioty obieralne.  

Wykład – 30h. Ćwiczenia, projekt, laboratorium – 30h.  
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6. Potencjalna ścieżka zawodowa oraz obecne możliwości 

zatrudnienia.  
Autor niniejszego opracowania chciałbym Państwu przedstawić kilka ścieżek zawodowych, które 

możecie Państwo zrealizować po ukończeniu specjalizacji informatyczne systemy zarządzania. 

Badania pokazują, iż specjaliści w zakresie informatyki i telekomunikacji osiągają średnio 

najwyższe wynagrodzenie. W Polsce w okresie I-XII 2011 średnia pensja takiego specjalisty 

wynosiła 6448,07 PLZ brutto.  

 

Niemniej realia rynku pracy pokazują, iż drzwi do kariery nie otwiera już automatycznie żaden 

dyplom. Nawet informatyki. Coraz częściej rynek pracy oczekuje specjalistów o charakterze 

interdyscyplinarnym. Są to specjaliści którzy potrafią połączyć z jednej strony twarde 

umiejętności inżynierskie tj:  

 Umiejętność projektowania i programowania systemów informatycznych.  

 Umiejętność projektowania systemów produkcyjnych.  

 Umiejętność projektowania systemów jakości 

 Rozumienie procesów technologicznych w firmach o profilu produkcyjnym.  

z miękkimi umiejętnościami tj:  

 Zdolność dobrego komunikowania się z partnerami biznesowymi, klientami.  

 Umiejętność dostrzeżenia uzasadnienia ekonomicznego dla realizacji projektów 

informatycznych, technologicznych.  

 Umiejętność opisywania swoich pomysłów, rozwiązań w sposób nieskomplikowany i 

łatwy do zrozumienia dla drugiej strony.   

Mając na uwadze program Państwa studiów oraz plan kształcenia w ramach specjalizacji 

informatyczne systemy zarządzania chciałbym przedstawić Państwu potencjalne ścieżki rozwoju 

zawodowego, które możecie realizować przez okres 3-6 lat po ukończeniu studiów pierwszego 

stopnia.     
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Analityk biznesowy w zakresie systemów informatycznych wspierających zarządzanie 

wykorzystywanych w firmach usługowo-produkcyjnych to osoba, która pełni funkcje łącznika 

między zbyt hermetycznymi programistami, inżynierami a ich klientami, nie zawsze potrafiącymi 

ściśle sprecyzować, po co ich wynajmują. Analityk biznesowy z jednej strony rozumie doskonale 

zawiłości systemów informatycznych z drugiej strony jest wstanie określić jak one mogą być 

praktycznie wykorzystane w przedsiębiorstwie. Analityk tworzy schemat, czyli wizje jak nowe 

technologie mają działać w firmie. Pilnuje aby informatycy nie modernizowali organizacji dla 

samej modernizacji. Głównymi umiejętnościami, które są oczekiwane od analityków są: 

 Znajomość zagadnień związanych z rachunkowością i ekonomiką przedsiębiorstwa.  

 Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem relacyjnymi bazami danych.  

 Znajomość funkcjonalności systemów informatycznych wspierających zarządzanie ERP, 

CRM, BI w szczególności w zakresie zagadnień logistycznych, produkcyjnych.  

 Znajomość zagadnień związanych z organizacją wdrożeń systemów informatycznych 

wspierających zarządzanie.  

 Umiejętność rozumienia organizacji przez pryzmat procesów biznesowych zachodzących 

w niej a w szczególności umiejętność opisu procesów poprzez nowoczesne narzędzia 

BPM np.: ARIS.  

Po okresie 3-4 lat i nabyciu gruntownego doświadczenia w realizacji prac analitycznych w ramach 

projektów analityk może liczyć na pensje na poziomie 8000 – 10 000 PLN brutto.  

Konsultant biznesowy w zakresie systemów informatycznych wspierających zarządzanie 

wykorzystywanych w firmach usługowo-produkcyjnych to osoba, która posiada wiedzę w jaki 

sposób systemy informatyczne mogą podnieść produktywność przedsiębiorstwa. Rolą 

konsultanta jest doradzić jak zaprojektować i skonfigurować system informatyczny aby 

realizowane procesy biznesowe działały płynnie, bardziej automatycznie i w efekcie realizacja 

procesów była bardziej produktywna. Konsultant tworzy koncepcje systemu informatycznego 

pod względem biznesowym a następnie uczestniczy w wdrożeniu tego rozwiązania w organizacji. 

Głównymi umiejętnościami, które są oczekiwane od konsultantów są: 

 Znajomość zagadnień związanych z rachunkowością i ekonomiką przedsiębiorstwa.  

 Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem relacyjnymi bazami danych.  

 Znajomość funkcjonalności systemów informatycznych wspierających zarządzanie ERP, 

CRM, BI w szczególności w zakresie zagadnień logistycznych, produkcyjnych.  

 Znajomość zagadnień związanych z organizacją wdrożeń systemów informatycznych 

wspierających zarządzanie. 

 Umiejętność rozumienia organizacji przez pryzmat procesów biznesowych zachodzących 

w niej a w szczególności umiejętność opisu procesów poprzez nowoczesne narzędzia 

BPM np.: ARIS.  

 Umiejętność projektowania nowych struktur organizacyjnych w systemach 

informatycznych w ramach następujących obszarów, funkcjonalności: produkcji, 

magazynu wysokiego składu, zarządzania jakością, zarządzania szeroko rozumianą 

logistyką.  

 Umiejętność wdrażania zaprojektowanych struktur organizacyjnych w systemach 

informatycznych.  
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Konsultanci zazwyczaj znajdują pracę w licznych firmach konsultingowych m.in. KPMG, 

Ernst&Young, Accenture, Bonair, które zajmują się wdrażaniem zaawansowanych systemów 

informatycznych wspierających zarządzanie. Tego typu firmy realizują projekty zarówno w 

Polsce jak również w innych krajach. W tego typu firmach po okresie 2-4 lat konsultant może 

osiągnąć stanowisko starszego konsultanta a po kolejnych 3-4 lat stanowisko kierownika 

projektu. Wtedy pensja może osiągnąć wartość 12 000 – 20 000 PLN brutto.  

Kluczowy użytkownik, koordynator wdrażania systemów informatycznych wspierających 

zarządzanie wykorzystywanych w firmach usługowo-produkcyjnych to osoba, która posiada 

wiedzę w jaki sposób systemy informatyczne mogą podnieść produktywność przedsiębiorstwa. 

Taki specjalista pracuje w firmie, która zdecydowała się wdrażać system informatyczny i jest 

odpowiedzialny za efektywne wdrożenie wybranych funkcjonalności lub całego systemu. Rolą 

kluczowego użytkownika, koordynatora jest budowa konfiguracji systemu wraz z firmą, która 

będzie bezpośrednio zajmować się wdrożeniem rozwiązania informatycznego. Głównymi 

umiejętnościami, które są oczekiwane od kluczowych użytkowników, koordynatorów są: 

 Znajomość zagadnień związanych z rachunkowością i ekonomiką przedsiębiorstwa.  

 Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem relacyjnymi bazami danych.  

 Znajomość funkcjonalności systemów informatycznych wspierających zarządzanie ERP, 

CRM, BI w szczególności w zakresie zagadnień logistycznych, produkcyjnych.  

 Znajomość zagadnień związanych z organizacją wdrożeń systemów informatycznych 

wspierających zarządzanie. 

 Umiejętność rozumienia organizacji przez pryzmat procesów biznesowych zachodzących 

w niej a w szczególności umiejętność opisu procesów poprzez nowoczesne narzędzia 

BPM np.: ARIS.  

 Umiejętność projektowania nowych struktur organizacyjnych w systemach 

informatycznych w ramach następujących obszarów: produkcji, magazynu wysokiego 

składu, zarządzania jakością, zarządzania szeroko rozumianą logistyką.  

 Umiejętność wdrażania zaprojektowanych struktur organizacyjnych w systemach 

informatycznych.  

 Umiejętność budowania trwałych relacji z partnerem wdrożeniowym.  

Kluczowi użytkownicy, koordynatorzy zazwyczaj znajdują pracę w licznych firmach usługowo-

produkcyjnych, które rozpoczynają skomplikowany proces wdrożenia systemu informatycznego 

wspierającego zarządzanie. Kluczowi użytkownicy, koordynatorzy wraz z konsultantami zajmują 

się projektowaniem funkcjonalności systemu oraz implementacją systemu. Po okresie 

wdrożenia stanowią grupę wewnętrznych konsultantów, którzy opiekują się wdrożonym 

systemem oraz uczestniczą w jego rozbudowie wraz z rozwojem firmy. Po okresie 3-4 lat 

szacowna pensja na stanowisku kluczowego użytkownika, koordynatora wynosi 8 000 – 10 000 

PLN brutto.  

Uwaga:  

Przedstawione kwoty wynagrodzeń pochodzą m.in. z raportu firmy Hays. 

http://www.hays.pl/prd_consump/groups/hays_common/documents/digitalasset/hays_465

124.pdf 

http://www.hays.pl/prd_consump/groups/hays_common/documents/digitalasset/hays_465124.pdf
http://www.hays.pl/prd_consump/groups/hays_common/documents/digitalasset/hays_465124.pdf

