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SKRÓTY  

Skrót instytucji Nazwa instytucji Logo of instytucji Kraj 

LYIT Letterkenny Institute of 

Technology 
 

Irlandia 

US University of Szczecin 

 

Polska 

VGTU Vilnius Gediminas 

Technical University 

 

Litwa 

EUCEN European University 

Continuing Education 

Network 

 Belgia, Chorwacja, Finlandia, 

Grecja, Niemcy, Węgry, Litwa, 

Portugalia, Rumunia, 

Hiszpania, Szwajcaria, Wielka 

Brytania, Norwegia, Włochy, 

Polska 

EUEI European E-learning 

Institute 

 

Dania 

FELTECH Feltech Software 

Innovations Ltd 

 

Irlandia 

Tabela 1: Instytucje partnerskie
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I. ZAKRES BADAŃ  

Rozwiązywanie problemów badawczych stanowi proces składający się z faz. Aby badania projektowe wykazywały 

cechy poprawności metodologicznej poniżej w Tabeli 2 zostanie zaprezentowana kolejność realizacji etapów 

badań. 

 

A. Koncepcja badań 

1. Formułowanie problemu badawczego 

2. Definiowanie zmiennych i wskaźników 

3. Wybór metod i narzędzi 

4. Przyjęcie procedur badawczych 

Tabela 2: Koncepcja i realizacja badań 

W obliczu szybko rozwijającej się gospodarki, musimy rozwijać swoje umiejętności cyfrowe, aby móc zachować 

konkurencyjność i być częścią nowoczesnego społeczeństwa. We wszystkich obszarach życia zauważamy rosnąca 

rolę digitalizacji. W związku z tym kompetencje związane z zarządzaniem danymi i wykorzystaniem odpowiednich 

narzędzi informatycznych stają się bardzo pożądane. 

PROBLEMY BADAWCZE 

W związku z rozwojem digitalizacji napotykamy się na poniższe problemy dotykające wyższą edukację: 

- brak poczucia znaczenia digitalizacji w osobistym rozwoju wśród studentów i kadry akademickiej, 

- brak wystarczających umiejętności w zakresie danych kadry akademickiej i studentów, którzy są 

potencjalnymi przedstawicielami przyszłego środowiska przedsiębiorczości, 

- mała wiedza na temat procesów digitalizacji wśród studentów przekłada się na obniżenie w przyszłości 

konkurencyjności gospodarki krajowej, 

- brak zdefiniowanych kluczowych umiejętności w zakresie danych jest przeszkodą w dalszym rozwoju 

zawodowym, zarówno kadry akademickiej jak i studentów. 

- z powodu zbyt dużej ilości dostępnych informacji występuje brak czasu na poszukiwanie 

ważnych/wyselekcjonowanych informacji, które pozwoliłby na doszkolenie umiejętności związanych z 

użytkowaniem danych, jak i osobisty rozwój zawodowy. 

Przedmiot i cel badań 

 

Przedmiotem badań jest ocena znaczenia umiejętności w zakresie danych, zaś głównym celem projektu jest 

stworzenie zestawu narzędzi ‘Generation Data’, które pozwolą studentom, jak i kadrze akademickiej zwiększyć 

wiedzę i umiejętności związane z wykorzystaniem danych. Projekt zapewni wprowadzenie teoretyczne do tematu 

B.  Realizacja badań 

1. Przeprowadzenie badań 

2. Porządkowanie danych i analizy 

3. Opracowanie wyników 
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związanego z pojęciem zarządzania danych, które będzie opierać się na badaniach naukowych, ale także znajdzie 

swoje zastosowanie w praktyce, tak by organizacje oraz interesariusze mogli znaleźć możliwości zastosowania 

efektów badań w swoich codziennych działaniach.   

Projekt pozwoli osiągnąć następujące pośrednie cele badawcze: 

- zdefiniowanie gałęzi zarządzania danymi, 

- określenie aktualnych umiejętności i braków umiejętności nauczycieli / wykładowców i studentów w 

krajach partnerskich, 

- określenie głównych elementów środowiska politycznego dotyczącego umiejętności w zakresie danych na 

poziomie UE oraz na poziomie krajowym i regionalnym, 

- określenie skutecznych strategii nauczania umiejętności obsługi danych wśród studentów i 

przedsiębiorców, 

- określenie zapotrzebowania na szkolenia wśród pracowników akademickich, wzmocnienie ich 

umiejętności w zakresie danych, 

- stworzenie inteligentnego modelu nauczania umiejętności obsługi danych, w tym programów nauczania, 

przewodników dla nauczycieli, planów lekcji oraz ćwiczeń edukacyjnych 

Projekt odpowiada na potrzeby następujących podmiotów: 

- Podmioty zapewniające usługi edukacyjne w zakresie przedsiębiorczości, które widzą znaczenie dużych 

zbiorów danych ‘big data' i uważają je za istotny trend, ale nie rozumieją ich znaczenia w codziennej pracy, 

a także nie potrafią rozwinąć strategii umożliwiających ich nauczanie. 

- Przedsiębiorcy i studenci zarządzania na wczesnym etapie (przyszli przedsiębiorcy), którzy od samego 

początku powinni wiedzieć, jak wykorzystać umiejętności w zakresie danych w działaniach biznesowych, 

tak aby w pełni wykorzystać możliwości rynkowe. 

- Menedżerowie MŚP (obecni przedsiębiorcy), którzy powinni nauczyć się, jak zwiększyć wydajność 

zarządzania inteligentnymi danymi nawet przy ograniczonych zasobach. 

- Interesariusze, którzy zwiększają swój rozwój ekonomiczny potrzebują skalowalnych strategii podnoszenia 

umiejętności w zakresie umiejętności obsługi danych i kompetencji cyfrowych, aby zapewnić 

konkurencyjność gospodarek i wyprzedzić konkurencję. 
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II. PROJEKTOWANIE BADAŃ I GROMADZENIE DANYCH 

Zgodnie ze strukturą metodologiczną w projekcie przyjęto metody gromadzenia informacji przedstawione w Tabela 

3 poniżej. 

Metody gromadzenia wiedzy Obszary badawcze Koncepcja 

 badania naukowe (czasopisma i 

publikacje) 

 badania online (dokumenty 

dotyczące polityki i praktyki) 

 bezpośrednie zbieranie danych z 

grupami docelowymi za pomocą 

ankiety 

 pogłębione wywiady z partnerami 

projektu i / lub uczestnikami 

studiów przypadku 

 

o ankieta umiejętności 

o kontekst polityczny 

o najlepsze praktyki 

Konieczne będą analizy w celu 

ustalenia stanu bieżących badań, 

dostępnych informacji, wymiany 

doświadczeń. 

Zostaną przeanalizowane pojęcia, 

warunki, założenia i szczegółowe 

opisy, które będą również podstawą 

do porównania uzyskanych wyników 

oraz obserwacji i komentarzy. 

Tabela 3: Metody gromadzenia danych 

Metodologia zawiera narzędzia do gromadzenia aktualnych informacji na temat wszystkich trzech obszarów 

badawczych: ankiety umiejętności, kontekstu politycznego i najlepszych praktyk: 

- zbieranie informacji zostanie przeprowadzone na bazie założeń 

- zostaną zdefiniowani odbiorcy danych 

- zostaną zdefiniowane konkretne pytania, na które zamierzamy uzyskać odpowiedź 

Zakres działania do wykonania zadań gromadzenia informacji: 

- zostanie zdefiniowanany obszar badań 

- zdefiniowane zostaną narzędzia i materiały potrzebne do przeprowadzenia badania 

- zbadane zostaną szczegóły materiałów badawczych, takie jak dostępność, język, lokalizacja 

Narzędzia gromadzenia danych: 

- zostanie zdefiniowane oprogramowanie i jego struktura do gromadzenia informacji, 

- zostaną zdefiniowane zasady selekcji i szczegółowości danych 
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Po przeprowadzeniu badań informacje zostaną zgromadzone i przeanalizowane za pomocą wybranych metod 

przetwarzania wiedzy, takich jak: Metody rozumowań dedukcyjnych
1
, Metody logiki eliminacyjnej, Metody 

analiz i porównań
2
, Metody twórczego myślenia

3
. 

                                                                 

1
 Inductive and deductive reasoning methods described in article (G. Nandasenaa, L. N. K. de Silvab , K. K. W. A. S. 

Kumara, 2018, “Methods of Reasoning in Scientific Discovery, URL: 

http://asrjetsjournal.org/index.php/American_Scientific_Journal/article/download/3500/1360 ) 

2
 Analysis and comparison methods (Sandra K. Hanneman, 2010,” Design, Analysis and Interpretation of Method-

Comparison Studies”, URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2944826/) 

3
 Creative thinking methods (Christian Kohls 2014, “COLLABORATION TOOLS AND PATTERNS FOR CREATIVE 

THINKING”, URL: https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1503/1503.01065.pdf ) 

http://asrjetsjournal.org/index.php/American_Scientific_Journal/article/download/3500/1360
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2944826/
https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1503/1503.01065.pdf
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III. ANALIZA WYNIKÓW BADANIA 

PRZEDMIOT BADAŃ  

Przedmiotem badań jest analiza umiejętności danych wśród kadry akademickiej i studentów krajów 

uczestniczących w projekcie. Na potrzeby prowadzonych badań empirycznych została sformułowana hipoteza 

badawcza: Wśród kadry akademickiej oraz studentów występują braki umiejętności w zakresie danych. Istotną 

determinantą wpływająca na polepszenia umiejętności w zakresie danych wśród kadry akademickiej jest ustalenie 

ich braków oraz zapotrzebowania. Umiejętności kadry akademickiej związane z efektywnym zarządzaniem danych 

mają wpływ na jakość kształcenia studentów, a co za tym idzie przyszłych przedsiębiorców. Polepszenie 

umiejętności w zakresie danych wśród kadry akademickiej jest determinowane poprzez szkolenia, ich rozwój 

osobisty i naukowy. 

Przedstawiony problem związany z brakiem umiejętności w zakresie danych został zbadany za pomocą zestawu 

pytań, które zawarto w dwóch kwestionariuszach, pierwszy z nich został przeznaczony dla kadry akademickiej, a 

drugi dla studentów. Badania rozpoczęto od pytań metryczkowych, które w przypadku kadry akademickiej 

pozwoliły zdefiniować, czy badana osoba pracuje jako nauczyciel akademicki, z jakim stażem, czy prowadziła 

przedmioty związane z zarządzaniem danymi i z jakiego kraju partnerskiego pochodzi. W przypadku studentów 

pytania metryczkowe pozwoliły zdefiniować, czy osoba pytana jest studentem lub początkującym przedsiębiorcą i 

czy miała do czynienia z przedmiotami związanymi z zarządzaniem danymi. 

Głównym celem przeprowadzonych badań ankietowych była:  

- identyfikacja bieżącego stanu wiedzy kadry akademickiej oraz studentów na temat umiejętności w 

zakresie danych 

- ocena systemu nauczania oraz zapotrzebowania na polepszenie umiejętności związanych z zarządzaniem 

danych 

Aby zidentyfikować bieżący stan wiedzy wśród kadry akademickiej oraz studentów zostały zadane pytania 

pozwalające na zbadanie umiejętności respondentów związane z takimi kategoriami jak inteligentne dane, 

zarządzanie danymi, bezpieczeństwo danych, wyszukiwanie informacji, umiejętności programistyczne, użytkowanie 

oprogramowania online, użytkowanie oprogramowania do celów uczenia się lub nauczania. Sprawdzono także ile 

respondenci spędzają czasu używając urządzeń, które są narzędziem do generowania i przetwarzania danych. W 

celu oceny systemu nauczania związanego z zarządzaniem danych, respondenci wyrazili swoją opinie na temat 

obecnego systemu nauczania dot. przedmiotów związanych z zarządzaniem danymi, wskazali także interesujące 

dla nich zagadnienia oraz zaproponowali swoje koncepcje ulepszenia nauczania związanego z danymi. 

METODA BADAWCZA 

Między lutym, a kwietniem 2019 roku przeprowadzono badania empiryczne wśród kadry akademickiej oraz 

studentów instytucji uczestniczących w projekcie: Letterkenny Institute of Technology (LYIT), Uniwersytet 

Szczeciński (US), Vilnius Gediminas Technical University (VGTU), European University Continuing Education 

Network (EUCEN), European E-learning Institute (EUEI), Feltech Software Innovations Ltd (FELTECH). Założenia 

przeprowadzonego badania zostały omówione powyżej. Instytucje uczestniczące w projekcie rozpowszechniły 

wśród kadry akademickiej oraz studentów ankiety drogą elektroniczną. Badania miały na celu ustalenie 
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umiejętności w zakresie danych wśród kadry akademickiej oraz studentów, ocenę i ustalenie braków w aktualnych 

systemach nauczania oraz zaproponowanie rozwiązań, które przyczyniłyby się do polepszenia umiejętności 

związanych z zarządzaniem danymi. 

Sposób skonstruowania pytań pozwalał w znaczącej mierze na udzielenie odpowiedzi na podstawie swoich 

przekonań i intuicji bazujących na aktualnym stanie wiedzy respondentów. W ankiecie, w której występowały 

pytania z odpowiedziami dwubiegunowymi (na przeciwnych krawędziach skali znajdują się przeciwstawne sobie 

przekonania), zastosowano 4-elementową skalę bez punktu neutralnego, tzw. skalę wymuszonego wyboru. 

W badaniu uczestniczyła kadra akademicka oraz studenci krajów partnerskich instytucji uczestniczących w 

projekcie (LYIT, US, VGTU, EUCEN, EUEI oraz Feltech) z Irlandii, Irlandii Północnej, Polski i Litwy. Kryterium 

uczestnictwa w badaniu w przypadku kadry akademickiej jak i studenta/młodego przedsiębiorcy wyznaczało 

posiadanie jego statusu. 

PRÓBA BADAWCZA  

W badaniach prowadzonych wśród kadry akademickiej oraz studentów krajów partnerskich projektu uczestniczyło 

w sumie 469 osób, z czego 276 studentów oraz 193 przedstawicieli kadry akademickiej. 

KADRA AKADEMICKA 

Na 193 ankiet wypełnionych przez kadrę akademicką składa się 46 ankiet udostępnionych przez US, 40 przez VGTU, 

33 przez EUCEN, 32 przez LYIT, 1 przez EUEI oraz 41 przez Feltech. Najwięcej osób spośród kadry akademickiej 

biorącej udział w badaniu posiada dziesięcio- do dwudziestoletni letni staż pracy, patrz Wykres 1   

 

 

Wykres 1: Jak długo pracujesz jako nauczyciel akademicki? 

Spośród respondentów kadry akademickiej można było wyróżnić 19 narodowości, z których najliczniejszą grupą 

byli Irlandczycy, Polacy i Litwini, patrz Wykres 2. 
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Wykres 2: Skąd pochodzisz? 

Pytanie trzecie miało za zadanie sprawdzenie ilu respondentów prowadziło zajęcia związane z data management. 

Ponad połowa nie prowadziła tego typu zajęć, patrz Wykres 3. 

 

 

Wykres 3: Czy prowadziłeś/aś zajęcia związane z zarządzaniem danymi? Jeśli tak, jaki przedmiot? 

Spośród przedmiotów przedstawionych w Tabela 4,  przez przedstawiciel kadry akademickiej pojawiają się takie 

przedmioty jak:  

• Hurtownie danych              

• Informatyczne systemy zarządzania              

• Baza danych              

• Statystyka matematyczna              

• Technologia informacyjna              

• Programowanie komputerowe              

• Zarządzanie finansami              

• Metody badawcze, projekty badawcze              

• RODO              

• Strategia danych i jakość danych              

• Integracja danych, przechowywanie danych              

• Excel, Facebook,              
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• Projektowanie systemów informatycznych              

• Wizualizacja i grafika dla menedżera              

• Wizualizacja danych i raportowanie              

• Systemy informacji geograficznej              

• Systemy kadrowo-płacowe              

• Wprowadzenie do informatyki w biznesie              

• Business Intelligence              

• Analiza i projektowanie systemów informatycznych              

• Architektura systemów komputerowych, systemy 
wspomagające biznes ERP, CRM.              

• Zarządzanie obiektami, BIM              

• Systemy zarządzania informacjami              

• Zarządzanie danymi firmy              

• Analiza danych              

• Ilościowe metody podejmowania decyzji              

• E-biznes              

• Zarządzanie bezpieczeństwem informacji              

• Analiza sieci społecznościowych.              

• Racjonalne  bazy danych i bazy danych NoSQL              

• Analiza Big Data              

• Programowanie naukowe              

• Zawartość fizyki              

• Zarządzanie w edukacji              

• Uczenie maszynowe, analiza danych, statystyki              

• Biotechnologia              

• Strona główna Google , pobieranie oprogramowania              

• Systemy CRM, systemy zarządzania projektami              

• Zarządzanie danymi i ich jakość              

• Ochrona danych, bezpieczeństwo i dostęp do danych              

• Przechowywanie danych              

• Plan zarządzania danymi i komunikacją              

• Integracja danych, zarządzanie danymi              

• Dane firmy, zarządzanie danymi pracowników              

• Dysk Google              

• Udostępnianie danych              

• Pozwolenie na dane, publikowanie, egzekwowanie              

• Dane gromadzenia klientów, śledzenie danych online              

• Rejestrowanie danych kontaktowych klienta              

• Dane do zarządzania podróżą klienta              

• Dane klientów dotyczące zachowań zakupowych, 

• Analizy danych online w mediach społecznościowych              

• Śledzenie kampanii marketingowych, danych 
handlowych online, zarządzania danymi subskrypcji              

• Różne systemy zarządzania danymi              

• Zarządzanie jakością              

• Dane księgowe, dane HR, gromadzenie i 
przechowywanie              

• Technologie chmury prywatnej              

• Narzędzia biznesowe i oprogramowanie      

• Marketing                   

Tabela 4: Kadra Akademicka, Przedmioty związane z zarządzaniem danymi  

W kolejnej sekcji została sprawdzona wiedza i umiejętności kadry akademickiej z zakresu zarządzania danymi. 
Poniższe wykresy (Wykres 4 do Wykres 9) prezentują wyniki sekcji Smart data.  
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Wykres 4: Inteligentne dane Wykres 5: Inteligentne zarządzanie danymi efektywnymi danymi 

 

Wykres 6: Inteligentne zarządzanie danymi efektywnymi danymi 

 

Wykres 7: Inteligentne dane - typy dostępu do danych 

 

 
 

Wykres 8: Inteligentne dane - formy integracji danych 

 
 

Wykres 9: Inteligentne formy wizualizacji danych 

Wykres 10 prezentuje średnią wyników sekcji Smart Data. Kadra akademicka swoją wiedzę w tym zakresie w 30% 

określa za dobrą, zaś 26% korespondentów uważa swoją wiedzę za niewystarczającą. 
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Wykres 10: Średnia sekcji – inteligentne dane 

W kolejnej sekcji została sprawdzona wiedza i umiejętności kadry akademickiej z zakresu danych. Wykres 11 do 
Wykres 21 prezentują wyniki sekcji data governance. 

 

Wykres 11: Wyniki zarządzania danymi - zarządzanie jakością danych 

 

Wykres 12: Wyniki zarządzania danymi - utrzymanie i monitorowanie jakości danych 
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Wykres 13: Wyniki zarządzania danymi - bezpieczeństwo danych (prywatność) 

 

Wykres 14: Wyniki zarządzania danymi - przetwarzanie danych 

 

 

Wykres 15: Wyniki zarządzania danymi - przetwarzanie danych - cykl życia 
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Wykres 16: Wyniki działalności poprawiającej zarządzanie danymi 

 

Wykres 17: Wyniki zarządzania danymi - jakość danych 

 

Wykres 18: Wyniki zarządzania danymi - bezpieczeństwo danych 
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Wykres 18: Wyniki zarządzania danymi - w celu uzyskania dostępu, przeglądu i modyfikacji, usuwania danych 

 

Wykres 19: Wyniki zarządzania danymi - rodzaje i klasy przetwarzanych danych, ich pochodzenie i własność 

 

Wykres 20: Wyniki zarządzania danymi - gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i usuwanie danych 
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Wykres 21: Wyniki zarządzania danymi - mierz efektywność procesów biznesowych 

Wykres 22 prezentuje średnią wyników sekcji Zarządzanie danymi. Kadra akademicka w 33% wskazuje na brak 

umiejętności w tym zakresie, a w 27% na małe umiejętności. 

 

Wykres 22: Średnia - Zarządzanie danymi 

Wykres 23 prezentuje średnią wyników sekcji bezpieczeństwa danych. Kadra akademicka w 31% wskazuje na 

dobre umiejętności w tym zakresie, a w 27% na małe umiejętności. 
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Wykres 23: Średnia - bezpieczeństwo danych 

Wykres 24 przedstawia średnią wyników sekcji Wyszukiwanie informacji. Kadra akademicka w 51% wskazuje na 

bardzo dobre umiejętności w tej dziedzinie. 

 

Wykres 24: Średnia - Wyszukiwanie informacji 

Wykres 25 prezentuje średnią wyników sekcji umiejętności oprogramowania. Kadra akademicka w 34% wskazuje 

na dobre umiejętności w tym zakresie, 25% respondentów miewa problemy z czynnościami związanymi z 

oprogramowaniem. 
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Wykres 25: Średnia - umiejętności oprogramowania 

Wykres 26  przedstawia średnią wyników w sekcji użytkowania oprogramowania online. Kadra akademicka w 42 % 

wskazuje na bardzo dobre umiejętności w tym obszarze, a 31 % respondentów zdobyło dobre 

umiejętności w zakresie działania oprogramowania online. 

 

Wykres 26: Średnia - użytkowanie oprogramowania online 

Wykres 27 przedstawia średnią z wyników użyteczność oprogramowania do nauki lub nauczania. Kadra 

akademicka w 35% wskazuje na problemy z używaniem oprogramowania do celów dydaktycznych, a 23% uważa, 

że ma bardzo dobre umiejętności. 
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Wykres 27: Średnia - użyteczność oprogramowania do celów uczenia się lub nauczania 

Wykres 28 przedstawia średnią wyników sekcji czas spędzony z urządzeniami cyfrowymi . Ponad 49% kadry 

akademickiej deklaruje korzystanie z różnego rodzaju urządzeń elektronicznych krócej niż godzinę dziennie, 22% 

respondentów korzysta z urządzeń elektronicznych dłużej niż 4 godziny dziennie. 

 

Wykres 28: Średni - czas spędzony z urządzeniami cyfrowymi 

Wykres 29 przedstawia średnią z sekcji Dydaktyka. Ponad 29% respondentów deklaruje problemy związane z 

rozwojem procesów nauczania związanych z zarządzaniem danymi, kolejne 29% wskazuje, że potrzebuje pomocy w 

tym obszarze. 
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Wykres 29: Średnia - Nauczanie 

Wykres 30 przedstawia wyniki pytania: Jak oceniasz obecny program nauczania pod względem zagadnień 

związanych z zarządzaniem danymi? 101 respondentów zadeklarowało uchybienia w programach związanych z 

tematem zarządzania danymi, a 25 osób stwierdziło, że nie ma potrzeby ingerowania w obecny program 

nauczania. 

 

Wykres 30: Jak oceniasz obecny program nauczania pod względem problemów z zarządzaniem danymi? 

Respondenci, którzy stwierdzili braki w sylabusie, zaproponowali dodanie następujących tematów do programu 

nauczania: 

24% 

18% 

29% 

29% 

Nauczanie 

I do not know how to do it 

I know how to do it 

I know how to do it, but I have 
problems sometimes 

I need help to do it 
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 Teoretyczne podstawy przechowywania i 
przetwarzania danych 

 Tematy związane z budowaniem świadomości 
konsekwencji automatyzacji procesów 

 Więcej praktycznych zajęć dla studentów 

 Więcej praktycznych informacji 

 Narzędzia e-learningowe, więcej zastosowań 
cyfrowych i kursy online w celu promowania 
mobilności studentów 

 Tematy zarządzania danymi 

 Zarządzanie dużymi danymi, tematy przetwarzania 
w chmurze 

 Dodatkowe tematy zarządzania danymi w 
programach studiów innych niż IT 

 Analiza danych, wyszukiwanie danych 

 Przetwarzanie w chmurze , analiza danych 

 Tematy bezpieczeństwa danych 

 Tematy na temat zarządzania danymi 

 Chmura obliczeniowa 

 Integracja zarządzania danymi w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem 

 Tematy dotyczące ochrony prywatności i 
bezpieczeństwa 

 Big data (zarządzanie biznesem) 

 Jak sprawić, by biznes był bardziej wydajny 

 Jak zintegrować zarządzanie danymi w procesach 
biznesowych? 

 Bezpieczeństwo danych, zasady przetwarzania i 
transmisji danych  

 Metadane, strategie danych, zarządzanie treścią, 
analizy i ochrona 

 Prawa autorskie i licencje 

 Potrzeby w zakresie danych dla różnych rodzajów 
przedsiębiorstw i przedsiębiorców 

 Dane przy zakładaniu firmy przykład tworzenie 
kopii zapasowych danych, przechowywanie 
danych, dane potrzebne i zasugerował re łac 
jonów 

 Technologia i przyszłe urządzenia i 
oprogramowanie potrzebne do zarządzania 
danymi 

 Wpływ na zarządzanie danymi, bezpieczeństwo i 
polityka w Europie 

 Zarządzanie oprogramowaniem, analityka i 
integracja 

 Eksploracja danych, czyszczenie i przechowywanie 
danych 

 Strategie zarządzania danymi różne przykłady i 
sposób działania 

 Oprogramowanie danych, nauczanie, nagrywanie, 
prawa publiczne i RODO 

 Zarządzanie danymi i ludoliteracja 

 BI, Sieć semantyczna 

 Bezpieczeństwo danych i dane rząd 

 SQL 

 Blended learning 

 Kompetencje cyfrowe i zarządzanie 
danymi oferowane przez szkołę jako 
uzupełnienie szkolenia wstępnego lub 
aktualizacyjnego 

 Kompetencje cyfrowe 

 Zarządzanie i przechowywanie danych 

 Informacje na temat zarządzania danymi 

 Bezpieczeństwo danych i podstawowe 
umiejętności informatyczne 

 Szkolenie praktyczne 

 Bezpieczeństwo, zarządzanie 
metadanymi, przechowywanie danych, 
czyszczenie danych 

 Główna potrzeba w zakresie zarządzania 
danymi i sposobu włączenia ich do 
programu nauczania 

 zająć się nadmierną kulturą 
gromadzenia, udoskonalania i 
aktualizowania praktyk zarządzania 
danymi 

 Głównie udostępnianie danych, 
dystrybucja i zarządzanie 
bezpieczeństwem 

 Bardziej zróżnicowane tematy 
specyficzne dla przedsiębiorców 

 Program nauczania nie jest aktualny i nie 
zawiera wystarczającej liczby studiów 
przypadku z prawdziwych firm 

 Klient re łac jonów zarządzania, 
najlepsze narzędzia programowe, 
wdrożenie oprogramowania 

 Różne praktyki zarządzania danymi dla 
różnych rodzajów przedsiębiorstw 

 Zarządzanie strategią danych, kontrola 
jakości, plany zarządzania danymi, 

 Opracowywanie strategii danych 

 Zarządzanie i zarządzanie jakością 
danych 

 Architektura danych, cykl życia i 
aplikacje 

 Praktyki poprawy danych 

 Oprogramowanie danych i co jest 
najlepsze, dlaczego i dlaczego jest to 
najlepsza praktyka 

 Aplikacje danych 

 Eksploracja danych, semantyka, 
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 Różne technologie potrzebne do dostarczania 
różnych tematów danych 

 Jakość danych i środki kontroli, systemy 
utrzymywania nadrzędności danych i praktyki 
zarządzania danymi 

 Doskonałość danych i technologie 

raportowanie 

 Raportowanie wsadowe, wizualizacje , 
metadane, zarządzanie jakością danych 

 Jak korzystać z programu Excel w 
zaawansowanych etapach i 
przetwarzaniu danych 

Tabela 5: Niedociągnięcia w tematach zaproponowanych w programie nauczania 

W kolejnym pytaniu respondentów zapytano jakie problemy widzą w obecnym systemie edukacji, na tle tematyki 

zarządzania danymi, wyniki przedstawiają Wykres 31 do Wykres 37: 

 

Wykres 31: Brak specjalistycznej wiedzy 

 

Wykres 32: Brak przepisów dotyczących wykorzystania danych 

 

Wykres 33: Brak szkolenia 

 

Wykres 34: Brak czasu 
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Wykres 35: Negatywne podejście kadry akademickiej 

 

Wykres 36: Brak współpracy w zakresie wykorzystania danych 

 

Wykres 37: Problem z dostępem do odpowiednich danych wysokiej 

jakości 

 

Wykres 38 wskazuje, gdzie pracownicy naukowi zastosowaliby wiedzę o danych. 

 

Wykres 38: Zastosowanie wiedzy o danych 
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W następnej części, kadra akademicka odpowiedziała na pytanie: Jakie tematy związane z zarządzaniem danych są 

ważne i / lub powinny podlegać obowiązkowej edukacji? (1 - najmniej znaczący, 6 - najbardziej znaczący) , 

patrz  Wykres 39 do Wykres 44. 

 

Wykres 39: Zarządzanie bazą danych i pamięcią masową 

 

Wykres 40: Modelowanie i projektowanie danych 

 

Wykres 41: Bezpieczeństwo danych 
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Wykres 42: Jakość danych 

 

Wykres 43: Zarządzanie dokumentami i treścią 

 

Wykres 44: Integracja danych i interoperacyjność 

W następnej części pracownicy akademiccy odpowiedzieli na pytanie: Co Twoim zdaniem można poprawić w 

nauczaniu o danych? patrz Tabela 6. 

 Więcej czasu 

 Wprowadzenie odpowiednich przedmioty na poziomie 
szkolnictwa średniego i uniwersyteckiego 

 Jasny język 

 Metody uzyskiwania różnych danych 

 Zwiększenie integralności i jednolitości treści nauczania 
związanych z danymi w ramach różnych przedmiotów, 

 Udostępnienie odpowiednich narzędzi i 
aktualnych informacji, które będą mogły być 
wykorzystywane na całym świecie dla 
przedsiębiorców i w świecie pracy 

 Jakie są aktualne tematy zarządzania danymi 
i czego muszę uczyć, mając na względzie 
fakt, iż jest tak wiele informacji (upewniając 
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traktując uczenie się związane z danymi jako jeden 
kompleksowy, ale fragmentaryczny proces 

 więcej bezpłatnych szkoleń 

 Studium przypadku 

 Wprowadź słowa w czyn 

 Rozwijanie kompetencji w zakresie krytycznego 
myślenia w procesie wyszukiwania informacji 

 Więcej praktycznych ćwiczeń 

 Tworzenie samouczków, spotkań z ekspertami, stron 
internetowych z danymi, z których można  skorzystać 
na zajęciach 

 Analiza i wnioskowanie - studia przypadków 

 Więcej praktycznych ćwiczeń z zakresu eksploracji 
danych 

 Korzystanie z nowoczesnych narzędzi do wyszukiwania 
wzorców lub przechowywania danych i wskazanie, że 
ich zastosowanie może być przydatne w karierze 
zawodowej studentów. 

 Duża liczba przykładów rzeczywistych danych 

 Bardziej praktyczne przykłady i możliwości 
zastosowania 

 Zwiększenie liczby godzin nauczania modelowania i 
zarządzania danymi 

 Poprzez szkolenie wykładowców (badaczy) i studentów 

 Więcej projektów  

 Rozpoznawanie i pozyskiwanie danych 

 Dodatkowe kursy 

 Poświęcić więcej czasu na ten temat 

 Udostępnienie informacji  

 Nauczanie dla wykładowców w celu poprawy ich 
wiedzy (szczególnie bezpieczeństwa danych) 

 Organizacja wykładów dla nauczycieli i pracowników 
administracji. 

 Podstawowe informacje dla wszystkich 

 Dostarczanie informacji o zarządzaniu danymi innym 
programom studiów 

 Więcej edukacji na temat bezpieczeństwa danych 

 Więcej praktycznych informacji od biznesu, aby 
uatrakcyjnić studia 

 Zaproszenie wykładowców z innych kierunków studiów 

 Dodanie więcej tematów związanych z danymi w 
różnych (także społecznych) programach studiów 

 Dodanie nowych modułów, które każdy uczeń może 
wybrać i studiować. 

 Udostępnienie potrzebnych narzędzi 

 Polepszenie jakości programów studiów zarządzania 
danymi 

 Zbyt mało mówimy o znaczeniu dużych zbiorów danych 
i ich znaczeniu dla lepszej jakości procesów zarządzania 
przedsiębiorstwem. 

 Więcej edukacji na ten temat 

się, że dotyczą one Irlandii i przedsiębiorców 
w Irlandii) 

 Zapewnienie odpowiednich treści dla 
przedsiębiorców,  dopasowanych do potrzeb 
naszego kraju, podzielonych na rodzaje 
prowadzonej działalności, np. Rolnictwo i 
żywność są w Irlandii bardzo silnymi 
sektorami 

 Musimy lepiej zorganizować tematy 
zarządzania danymi w naszym nauczaniu i 
uczynić je bardziej odpowiednimi dla 
przedsiębiorców 

 Nasze treści wciąż nie obejmują 
wystarczającej liczby potrzebnych tematów i 
nie są wystarczająco szczegółowe, 
szczególnie dla przedsiębiorców, którzy 
mogą nie otrzymywać wsparcia 
inkubacyjnego 

 Udostępnienie narzędzi, które są łatwe w 
użyciu do nauczania danych, i które są 
aktualne i dostosowane do potrzeb 
przedsiębiorcy 

 Gubię się we wszystkich tematach 
związanych z zarządzaniem danymi. Myślę, 
że musi istnieć równowaga między 
zarządzaniem danymi dla przedsiębiorcy, a 
potrzebami biznesowymi przedsiębiorców 

 Zarządzanie danymi z większym naciskiem na 
przedsiębiorczość 

 Wprowadzenie uczenia opartego na 
projektach, aby przedsiębiorcy mogli 
prowadzić własną naukę, lepiej 
wykorzystywać praktyki danych, które 
sprawdzają się w ich biznesie 

 W razie potrzeby trzeba uwzględnić uczenie 
się oparte na grach, aby uzyskać korzyści 
związane z pamięcią, dobrze, aby kilku 
przedsiębiorców współpracowało w quizach, 
ankietach itp . 

 Jak upewnić się, że dane są odpowiednio 
wykorzystywane, jak podnosić umiejętności i 
uczyć przedsiębiorców, jak podnosić 
umiejętności, tak jak ciągłe doskonalenie? 

 Postępowanie zgodne z najlepszymi 
praktykami, które jest najskuteczniejszym 
sposobem nauczania trudnych modułów, 
dopasowanie moduł do potrzebnych technik 
uczenia się dla przedsiębiorcy 

 Jakie są najlepsze i najbardziej korzystne 
tematy, których mogę nauczyć 
przedsiębiorców w zakresie zarządzania 
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 Nauczenie, w jaki sposób zarządzanie danymi wpływa 
na przedsiębiorstwo 

 Myślę, że tematy te są niezbędne dla każdej osoby, 
więc powinniśmy uczyć tych tematów pod opieką 
ekspertów 

 Integracja modułów studiów z biznesem 

 Więcej informacji 

 Ogólnie rzecz biorąc, należy znacznie poprawić 
wykorzystanie danych, od zrozumienia implikacji 
udostępniania danych, aby docenić ich wartość, nie 
zapominając o problemach etycznych. 

 potrzeba więcej informacji na temat bezpieczeństwa 
danych 

 Uczniowie powinni być świadomi znaczenia dobrego 
zarządzania danymi i negatywnych konsekwencji 
dotyczących braku tego zarządzania.  

 Aspekty etyczne z konkretnymi przykładami 

 Wykorzystanie przykładów, brak praktycznych 
przykładów. 

 Czyniąc to bardziej interdyscyplinarnym 

 Racjonalne bazy danych i SQL 

 Z mojego doświadczenia wynika, że największym 
problemem w nauczaniu zarządzania danymi jest 
krótkowzroczność uczniów, czasem trudno jest 
sprawić, by zobaczyli cały obraz. Ponadto integracja i 
dobre zarządzanie danymi pozwala na bardziej wydajną 
i bezproblemową pracę, ale wielu nawet nie próbuje, 
ponieważ nie widzi ani nie wyobraża sobie korzyści z 
tego. Jest to niezmiernie ważne w pracy grupowej jak 
badania naukowe. 

 Teoria 

 Status edukacyjny studentów 

 Użyteczność oprogramowania do celów uczenia się lub 
nauczania 

 Kompetencje nauczycieli - działania szkoleniowe są 
bardzo potrzebne w tej dziedzinie. Ale będzie to miało 
pozytywny wpływ tylko wtedy, gdy zostanie 
opracowany inny sposób myślenia 

 Taylor przygotował programy dla kadry nauczycielskiej 

 Ogólne zrozumienie 

 Uczenie maszynowe / AI. Uczniowie powinni móc uczyć 
się na podstawie danych, a nie tylko odpowiednio je 
przechowywać. 

 Brakuje interesujących środowisk (danych + narzędzi) 
do zabawy z danymi 

 Podstawy. Wiele osób nie ma wiedzy, a pracuje z 
danymi. Przykładem jest użycie oprogramowania 
statystycznego bez wiedzy, dlaczego i jak wybrać 
odpowiednie narzędzia. 

 Ogólna wydajność i wykorzystanie. 

 Marketing 

danymi, co jest potrzebne w różnych 
obszarach, np. W zakresie finansów, 
zasobów ludzkich, marketingu itp . 

 Tworzenie odpowiednich kursów zarządzania 
danymi i treści dopasowanych do 
przedsiębiorczości 

 Potrzebuję więcej informacji i zrozumienia 
na temat bezpieczeństwa i inteligentnych 
urządzeń, handlu online oraz implikacji i 
sposobów zarządzania  

 Chciałbym móc dostarczać moim 
przedsiębiorcom odpowiednie moduły, 
dzięki którym mogliby się uczyć  we własnym 
tempie, jeśli taka jest ich preferencja, jak to 
zrobić i jakie tematy mogą być dostarczane w 
ten sposób, np. Przy użyciu różnych urządzeń 

 Jakie są główne umiejętności związane z 
zarządzaniem cyfrowym i zarządzaniem 
danymi, które przedsiębiorcy muszą znać i 
rozumieć na różnych etapach działalności 

 Należy uwzględnić zarządzanie tożsamością 
cyfrową. Współpraca z innymi nauczycielami 
i przedsiębiorcami w zakresie zarządzania 
danymi 

 Jak treść może być wykorzystywana, czy jest 
elastyczna i czy możemy ją dostosować do 
potrzeb przedsiębiorcy. Jaka jest najbardziej 
odpowiednia treść, której powinienem uczyć 

 Potrzebujemy dodatkowych wyjaśnień na 
temat RODO, obywatelstwa, 
bezpieczeństwa, różnych technologii, które 
można zastosować, porównań 
oprogramowania, przesyłania 
strumieniowego, raportowania i semantyki 

 Chcę zrozumieć dane analityczne, 
eksplorację danych i sposób ich wyświetlania 
- w sposób zrozumiały 

 Jakie są najlepsze sposoby nauczania różnych 
tematów i wykorzystywanych technologii, w 
takiej formie, która można wykorzystać w 
sali szkoleniowej i poza nią 

 Musimy używać i uczyć się różnych 
technologii, z których przedsiębiorcy będą 
korzystać w miejscu pracy 

 Uważam, że wizualizacja danych jest bardzo 
przydatna i chciałbym dowiedzieć się więcej 
oraz jak włączyć ją do mojego programu 
nauczania. Inne obszary, o których chciałbym 
wiedzieć więcej, to big data, 
przechowywanie, przetwarzanie i usuwanie 
danych 
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 Jakość danych 

 Analiza danych 

 praktyczne umiejętności 

 Zrozumienie, do czego prowadzi analiza danych, tj. 
Znaczenie zastosowania wniosków wyciągniętych z 
danych. Używanie ich do ciągłego doskonalenia. Jasne 
przykłady lub przykłady dobrych praktyk. 

 integracja wiedzy 

 Pomoc online 

 Nauczanie raczej poprzez praktykę niż teorię  

 Więcej edukacji na temat jego znaczenia 

 Pracownicy akademiccy muszą to najpierw zrozumieć 

 Szkolenia i większa wiedza ogólna 

 Wszystkie obszary wokół zarządzania danymi 

 sprawienie, by uczniowie zrozumieli znaczenie 

 ponownie wymagana jest perspektywa dotycząca 
„czym są dane” 

 powinny być na wszystkich kursach 

 wzrost świadomości 

 Więcej zrozumienia o konieczności nauczania o danych 

 Więcej praktycznych kursów 

 Wiedza wykładowcy 

 lepsze zrozumienie jakości danych 

 Przydział czasu. 

 Ochrona danych 

 potrzebuję  szkolenia 

 Zbyt ogólne podejście 

 Udostępnienie jako narzędzie biznesowe, przystępny 
kurs o wartości dodanej 

 Jak to odnosi się do mojego środowiska nauczania i co 
moi uczniowie powinni wiedzieć, wchodząc do świata 
kariery biznesowej 

 Jak kształcić trenerów i jak trenerowie mogą doskonalić 
swoje metody nauczania 

 zmniejszyć niepotrzebne obciążenia związane z 
zarządzaniem danymi, zapewniając, że każde 
gromadzenie danych ma wyraźny cel i że proces jest 
równie wydajny jak proces podczas nauczania 

 

 Decyzje dotyczące identyfikacji, gromadzenia 
i zarządzania danymi powinny opierać się na 
zasadach edukacyjnych. W ten sposób 
nauczyciele mogą mieć większą swobodę 
równoważenia autonomii zawodowej 

 Chciałbym uczyć tego w znacznie prostszy 
sposób, używając innego oprogramowania i 
urządzeń, które ułatwiają naukę 
przedsiębiorcom 

 Nigdy nie wiem, jakie tematy danych należy 
uwzględnić i które są najbardziej korzystne, a 
następnie dostosować je do potrzeb 
przedsiębiorcy 

 Muszę uwzględnić więcej tematów danych 
na moich kursach 

 Potrzeba lepszego zrozumienia obecnego 
świata przedsiębiorców 

 Przygotowujemy przedsiębiorców bardziej 
nowoczesnymi technikami zarządzania 
danymi oraz wymaganymi umiejętnościami i 
wiedzą, wciąż jesteśmy nieaktualni 

 Jakie są najbardziej korzystne tematy 
przedsiębiorczości, których muszę uczyć w 
zakresie zarządzania danymi 

 Dostosowanie systemu szkoleń, aby 
przygotować przedsiębiorców do 
zmieniającego się środowiska pracy, które 
bardzo się zmieniło w ostatnich latach. 
Potrzebują najbardziej aktualnych 
umiejętności i technik, aby mogli osiągać 
najlepsze wyniki. Nasz program edukacyjny 
musi być dostosowany. 

 Wymagania dla przedsiębiorców uległy 
zmianie i muszą one lepiej zrozumieć 
potrzeby techniczne  

 Staram się aktualizować tematy związane z 
zarządzaniem danymi, ale nie jestem 
pewien, czy korzystam z najlepszych wersji. 
Studia przypadków i więcej filmów byłyby 
korzystne dla nauki przedsiębiorczości 

 

Tabela 6: Poprawa nauczania o danych 

STUDENCI 
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276 kwestionariuszy wypełnionych przez studentów i początkujących przedsiębiorców składa się  z 74 

kwestionariuszy wypełnionych przez US, 66 przez VGTU, 45 przez EUCEN, 87 przez LYIT, 1 przez EUEI i 3 

wypełnionych przez FELTECH. 97% respondentów to studenci, a 3% to początkujący przedsiębiorcy, patrz Wykres 

45.   

 

Wykres 45: Próba badawcza - studenci lub początkujący przedsiębiorcy 

Respondenci pochodzili z 19 różnych krajów, z których największa grupa to Polska, Irlandia i Litwa, patrz  Wykres 

46.  

 

Wykres 46: Kraje badawcze 

Respondentów zapytano o ich związek z zarządzaniem danymi, pytając, czy uczestniczyli w zajęciach związanych z 

tym tematem, patrz Wykres 47. 
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Wykres 47: Uczestnictwo w klasach zarządzania danymi 

Wśród tematów związanych z zarządzaniem danymi znalazły się takie elementy, jak  Tabela 7: 

 Cyfrowy biznes 

 Zarządzanie przedsiębiorstwem 

 Zaawansowane bazy danych 

 Analityka danych 

 Cyfrowe przedsiębiorstwo 

 Zarządzanie i przywództwo 

 Organizacja biznesu 

 M ARZĄDZANIE, zmiana organizacji 

 Systemy Informacji Biznesowej 

 Systemy informacyjne dla biznesu 

 cyfrowe przedsiębiorstwo 

 jakość danych 

 Bezpieczne tworzenie oprogramowania 

 Dane dla nauki 

 ECDL 

 Komunikacja 

 Matematyka 4- Statystyka 

 Umiejętności matematyczne w nauce 

 Business Intelligence / architektura Big Data 

 Matematyka 

 Zarządzanie ludzką czapką 

 Modelowanie danych 

 Bazy danych 

 Struktury danych i obliczeń 

 IT 

 Nauka danych 

 Bazy danych, 

 Zarządzanie przedsiębiorstwem 

 Big Data 

 Zarządzanie bezpieczeństwem danych 

 Programowanie w R, Data Science 
Seminar, NLP 

 algorytmy i dane 

 Zajęcia z informatyki 

 e-biznes 

 Zarządzanie danymi 

 Systemy informacyjne i 

 Systemy baz danych 

 Biznes cyfrowy, biznesowe systemy 
informacyjne 

 Administracja biurowa 

 Analiza danych, zarządzanie projektami 

 ISI 

 Zarządzanie wiedzą 

 Administracja biurowa 

 Ochrona danych 

 Statystyka 

 Analityka 

Tabela 7: Tematy związane z zarządzaniem danymi 

 

Uczniowie odpowiedzieli na pytanie, czy są zadowoleni z nauczania przedmiotów związanych z zarządzaniem 

danymi. 106 respondentów nie odpowiedziało na pytanie, 79 respondentów uważa, że system jest dobry, 

ale można było wprowadzić niewielkie zmiany, patrz Wykres 48. 
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Wykres 48: Satysfakcja z tym procesie nauczania 

Wykres 49 przedstawia średnią wyników sekcji Smart Data. Uczniowie w 30 % wskazują na brak umiejętności w 

tym obszarze, a 30 % wskazuje na ogromny brak umiejętności w tym obszarze. 

 

Wykres 49: Inteligentne dane 

Na Wykres 50 przedstawiono średnią wyników sekcji Zarządzanie danymi. Uczniowie w 36 % wskazują na brak 

umiejętności w tym obszarze, a 27% na mniejszy brak umiejętności. 
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Wykres 50: Zarządzanie danymi 

Wykres 51 przedstawia średnią wyników sekcji Bezpieczeństwo danych. Studenci w 29 % wskazują na dobre 

umiejętności w tym obszarze, a 30 % na średni brak umiejętności. 

 

Wykres 51: Bezpieczeństwo danych 

Wykres 52 przedstawia średnią wyników sekcji Wyszukiwanie informacji. Uczniowie w 60 % wskazują na dobre 

umiejętności w tym obszarze, a 20 % na średni brak umiejętności . 
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Wykres 52: Wyszukiwanie informacji 

Wykres 53 przedstawia średnią wyników sekcji umiejętności oprogramowania. Uczniowie w 49 % wskazują 

na bardzo dobre umiejętności w tej dziedzinie, a 28% posiada dobre umiejętności, ale czasami ma problem z 

zastosowaniem wiedzy. 

 

Wykres 53: Umiejętności programistyczne 

Wykres 54 przedstawia średnią wyników sekcji użytkowania oprogramowania online. Uczniowie w 55 % wskazują 

na bardzo dobre umiejętności w tym obszarze, a 24% ma dobre umiejętności, ale czasami mają problem z 

użytkowaniem. 
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Wykres 54: Użyteczność oprogramowania online 

Wykres 55 przedstawia średni wynik przydatności oprogramowania online do celów związanych z 

uczeniem. Uczniowie w 23 % wskazują na bardzo dobre umiejętności w tej dziedzinie, a 30% ma dobre 

umiejętności, ale czasem mają problem z tym. 

 

Wykres 55: Użyteczność oprogramowania do celów uczenia się lub nauczania 

Wykres 56 pokazuje średnią wyników sekcji Czas spędzony z urządzeniami cyfrowymi. Uczniowie w 51 % wskazują, 

że używają urządzeń cyfrowych krócej niż 1 godzinę dziennie 
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Wykres 56: Czas spędzony z urządzeniami cyfrowymi 

Wykres 57 przedstawia średni wynik sekcji Edukacja (czas poświęcony na naukę). Uczniowie w 58 % wskazują, 

że uczą się mniej niż 1 godzinę dziennie. 

 

Wykres 57: Edukacja (czas poświęcony na naukę) 

Wykres 58 przedstawia średnią wyników sekcji Edukacja (uczęszczanie na zajęcia podnoszące umiejętności obsługi 

danych). Uczniowie w 45% są gotowi uczestniczyć w zajęciach podnoszących umiejętności w zakresie danych , w 

43% uważają to za dobry pomysł, ale nie chcieliby uczestniczyć w takich zajęciach. 
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Wykres 58: Edukacja (uczęszczanie na zajęcia doskonalące umiejętności obsługi danych) 

Wykres 59 pokazuje średnią wyników sekcji Edukacja (zastosowanie wiedzy o danych). Uczniowie w 43% 

zadeklarowali, że wykorzystają zdobytą wiedzę do celów biznesowych, a 33% na co dzień. 

 

Wykres 59: Edukacja (zastosowanie wiedzy o danych) 

Tabela 8 przedstawia średnią wyników pytania, które tematy związane z zarządzaniem danymi są ważne i / lub 

powinny podlegać obowiązkowej edukacji? Ułożone wg znaczenia (1 - najmniej znaczące, 6 - najbardziej znaczące). 

[Zarządzanie 
bazą danych i 
pamięcią 

[Modelowanie 
i 
projektowanie 

 [Ochrona 
danych] 

 [Jakość 
danych] 

[Dokumenty i 
zarządzanie 
treścią] 

 [Integracja 
danych i 
interoperacyjność] 

2% 

43% 

10% 

45% 

Edukacja (uczęszczanie na zajęcia doskonalące 
umiejętności obsługi danych) 

Definitely not 

It's good idea, but maybe later 

Well that's not the best idea, 
rather not 

Yes, I'm definitely interested 
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masową] danych] 

4,266667 4,094444 4,966667 4,566667 4,388889 4,044444 

Tabela 8: Ważność tematów związanych z zarządzaniem danymi 

Najważniejszym tematem wydaje się być bezpieczeństwo danych, najmniej znaczącym tematem w naszych 

badaniach zostało modelowanie i projektowanie danych . 
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IV. WYNIKI BADAŃ ILOŚCIOWYCH 

W badaniu wzięło udział 469 osób, z czego 193 przedstawicieli kadry akademickiej. Ponad 53% kadry 

akademickiej mogło się pochwalić ponad 10 stażem pracy. Z drugiej strony w badaniu wzięło udział 276 

studentów i początkujących przedsiębiorców. Narodowością dominującą w przypadku obu badanych grup była 

Polska, Irlandia oraz Litwa. W badaniu ponad 52% kadry akademickiej nie prowadziła zajęć związanych z 

zarządzaniem danymi. Zaś w grupie studenckiej ponad 53% deklaruje, że brała udział w kursach związanych z 

zarządzaniem danymi. Jeżeli chodzi o satysfakcję z uczęszczanych zajęć związanych z umiejętnościami 

związanymi z danymi, panują zdania podzielone, 28% studentów sugeruje wprowadzenie ulepszeń w tym 

obszarze. 

 

Gromadzenie dużej ilości danych, a zatem rozwój dużych 

zborów danych ‘Big Data’, oraz ich możliwość przetworzenia 

w inteligentne dane stanowi wysoką wartość dla dzisiejszej 

sceny biznesu. Smart Data, są to dane, które pozwalają 

podejmować decyzje biznesowe. Przetworzenie informacji, 

pozwalające na wygenerowanie zestawień, analiz, czy 

raportów docelowo umożliwia skuteczne podejmowania 

decyzji i w najbliższych latach będzie podstawą wzrostu 

gospodarczego. 

 

W sekcji związanej ze Smart Data obie grupy respondentów 

przepytano o ich stan wiedzy związany z pojęciem Smart 

Data, rodzajów analiz oraz baz danych, łączących się z tym 

pojęciem. Jedynie ponad połowa kadry akademickiej 

deklaruje wiedzę z tej dziedziny, zaś 60% studentów 

opowiada się za brakiem wiedzy z zakresu Smart Data. 

 

Wykres 60: Inteligentne dane - wyniki 
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Data Governance jest koncepcją zarządzania danymi, która 

pozwala na wprowadzenie tzw. ładu w organizacji danych. 

Przez wzgląd na wciąż zwiększającą się masę danych, a przy 

tym na coraz wyższą rolę informacji w procesach zarządczych, 

ważne jest rozsądne i zorganizowane podejście do sposobu 

zarządzania danymi, ich przetwarzania oraz ochrony. 

 

Sekcja Zarządzanie danymi sprawdzała wiedzę respondentów 

związaną z zarządzaniem i procesowanie danych oraz ich 

zastosowaniem w codziennym biznesie. W tym przypadku 57% 

kadry akademickiej, a 63% studentów wskazuje na brak 

wystarczającej wiedzy w tym zakresie. 
 

Wykres 61: Zarządzanie danymi - wyniki 

 

 

 

 

Problemy związane z bezpieczeństwem towarzyszą każdemu 

użytkownikowi urządzeń, które pozwalają na przetwarzanie 

danych. Stąd też umiejętności w zakresie bezpieczeństwa 

danych, bezpiecznego użytkowania urządzeń łączących się z 

Internetem, czy też  ochrony tożsamości cyfrowej są jednym z 

najważniejszych aspektów umiejętności przetwarzania 

danych.  

 

W sekcji Security, zostały zbadane umiejętności 

respondentów w zakresie bezpiecznego posługiwania się i 

zabezpieczania swoich danych oraz rozwiązywania 

problemów związanych z bezpieczeństwem danych oraz 

oprogramowania. Wśród kadry akademickiej 49% osób 

deklaruje problemy z tym związane, a wśród studentów 

jedynie 45%. 

 

Wykres 62: Bezpieczeństwo - wyniki 
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Wyszukiwanie informacji jest aktualnie bardzo powszechną i 

w ciągu dnia wielokrotnie powtarzalną czynnością. Efektywne 

wyszukiwanie informacji, tzn. umiejętności pozwalające na 

ograniczenie wyników wyszukiwania i odpowiednie 

wykorzystanie pełnej możliwości wyszukiwarek pozwalają 

oszczędzić czas i doszukać się dobrej jakości danych czy 

informacji. 

 

W zakresie Wyszukiwanie informacji około 80% 

respondentów z grupy studentów (86%) jak i kadry 

akademickiej (83%) deklaruje bardzo dobre umiejętności.  

Wykres 63: Wyszukiwanie informacji - wyniki 

 

 

Komputery są podstawowym narzędziem służącym do pracy, 

komunikacji, czy też rozrywki. Umiejętności związane z 

doborem oraz obsługą podstawowego jak i specjalistycznego 

oprogramowania są bardzo ważne i umożliwiają swobodne i 

elastyczne poruszanie się w dzisiejszych czasach, które 

stawiają przede wszystkim na rozwój technologii.  

 

W sekcji Umiejętności programowania, związanej z 

posługiwaniem się oprogramowaniem i  umiejętnościami 

związanymi z jego doborem, dopasowaniem i instalacją na 

urządzeniach różnego typu, studenci zadeklarowali w 77% 

dobre umiejętności w tym zakresie, a kadra akademicka 

jedynie w 59% zadeklarowała swoje wystarczające 

umiejętności. 

 

Wykres 64: Umiejętności programowe - wyniki 
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Korzystając z usług online powinno się zwracać przede 

wszystkim uwagę na bezpieczeństwo danych, które może być 

zagrożone m.in. przez hakerów, stalking, wirusy, czy też 

spam. Social media, Online banking, czy też komunikatory 

online, są w szczególności narażone na kradzieże danych, w 

związku z brakiem wiedzy nt. odpowiedniego używania 

serwisów oraz ochrony komputera przed zewnętrznymi 

atakami. 

 

W sekcji Użytkowanie oprogramowania online zbadano czy 

respondenci korzystają z usług online oraz ich umiejętności 

posługiwania się oprogramowaniem online, które przetwarza 

wrażliwe dane, takie jak dane personalne, bankowe, czy też 

dane osób trzecich. Co do umiejętności związanych z 

użytkowaniem oprogramowania online, 74% studentów i 73% 

kadry akademickiej zadeklarowało dobre umiejętności w tym 

zakresie. 

 

Wykres 65: Użyteczność oprogramowania online - wyniki 

 

 

Internet do podstawowe źródło wiedzy oraz narzędzie nauki. 

Interaktywność nauki wspomaga procesy uczenia oraz 

stwarza możliwość uatrakcyjnienia przekazu wiedzy. 

Znajomość różnych narzędzi i serwisów oraz łatwość ich 

obsługi daje możliwość poszerzenia źródeł informacji, co 

przekłada się na rozwój kompetencji poszczególnych 

jednostek. 

 

Sekcja Użyteczność oprogramowania do celów uczenia się lub 

nauczania tyczy się wykorzystania różnorodnych serwisów do 

celów naukowych jak i nowoczesnych narzędzi przekazu 

informacji oraz generacji danych. 53% studentów deklaruje 

dobre umiejętności, 26% nie korzysta z takich narzędzi, w 

przypadku kadry akademickiej 58% deklaruje dobre 

umiejętności, zaś 21% nie korzysta z takich narzędzi. 

 

 

Wykres 66: Użyteczność oprogramowania do celów uczenia 

się lub nauczania - wyniki 

 

CZAS SPĘDZONY Z URZĄDZENIAMI CYFROWYMI I CZAS POŚWIĘCONY NA NAUKĘ  

Sekcja Czas spędzony z urządzeniami cyfrowymi i czas spędzony na naukę definiuje nam ile respondenci 

przeznaczają dziennie czasu na używanie urządzeń przetwarzających dane. W zestawieniu ogólnym 64% 

studentów, a 67% kadry akademickiej przeznacza do 2 godzin na korzystanie z urządzeń takich tak komputer, 
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tablet, smartphone, "elektronika do noszenia", czy też urządzenia do gry. Z czego 43% studentów, a 65% kadry 

akademickiej deklaruje, że przeznacza ponad 4 godziny dziennie na korzystanie z komputera. Wysoki odsetek, w 

przypadku kadry akademickiej, potwierdza fakt, iż komputer jest narzędziem ich codziennej pracy. W przypadku 

studentów, z czasu który poświęcają na używanie urządzeń cyfrowych 58%  z nich przeznacza  mniej niż jedną 

godzinę dziennie na cele edukacyjne.  

 

W sekcji Nauczanie przepytano kadrę akademicką na temat 

ich umiejętności związanych z tworzeniem programów 

nauczania oraz politykę uczelni, polepszających cyfrowe 

kompetencje oraz przyczyniające się do rozpowszechniania 

przedsiębiorczości wśród studentów. 58% przepytanych 

uważa, że ma problemy z kształtowaniem odpowiednich 

programów nauczania.  

 

Z drugiej strony zapytano studentów o ich zainteresowanie 

przedmiotami, pozwalającymi polepszać ich umiejętności w 

zakresie danych.  43% studentów deklaruje spożytkowanie 

tych umiejętności w celach biznesowych, 24% w celach 

edukacyjnych, a 33% w sytuacjach codziennych. 

 

Biorąc pod uwagę duże zapotrzebowanie i zainteresowanie 

wśród studentów związane z rozwijaniem kompetencji 

dotyczących umiejętności w zakresie danych, kadra 

akademicka powinna doszkolić swoje umiejętności w tym 

zakresie, by móc odpowiedzieć na wymagania dzisiejszego 

rynku nauczania. 

 

 

Wykres 67: Nauczanie - wyniki 
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Kadra akademicka została także 

poproszona o wskazanie głównych 

problemów w obecnym systemie 

nauczania odnoszącym się do 

umiejętności w zakresie danych. 

 

Do najważniejszych wskazanych 

czynników należą brak odpowiednich 

szkoleń (82%) oraz brak specjalistycznej 

wiedzy (82,9%), która powinna być 

przekazana przez ekspertów. Do 

najmniejszych problemów należą 

odpowiednie nastawienie do wysokiego 

znaczenia umiejętności w zakresie danych 

(54,4%).  

 

Wykres 68: Problemy w obecnym systemie nauczania 

 

W kolejnej sekcji kadra akademicka została poproszona o zaproponowanie rozwiązań, które pozwoliłyby 

ulepszyć system nauczania związany z umiejętnościami w zakresie danych. M.in. zaproponowano wprowadzenie 

większej ilości praktyki, studiów przypadków opartych na prawdziwych danych i przypadkach, które wspomagają 

przedsiębiorczość u studentów, tworzenie szkoleń, zapraszanie ekspertów, wprowadzenie jasnego słownictwa, 

dodanie nowych modułów nauczania uwzględniających efektywne zarządzanie danymi m.in bezpieczeństwo 

danych, jakość danych i analiza danych, wprowadzanie gamifikacji, automatyzacji i uczenia maszynowego. 
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V. WYNIKI KWESTIONARIUSZA OPISOWEGO - BADANIA JAKOŚCIOWE  

W kolejnym badaniu za pomocą kwestionariuszy zawierających 7 pytań opisowych, zapytano przedstawicieli 

partnerów projektu o ich opinie dotyczące ich doświadczeń dotyczących umiejętności w zakresie danych. Poniższe 

badanie jakościowe umożliwiło głębszą analizę badanego zjawiska, jak i uzyskanie indywidualnych poglądów 

badanych jednostek. Kwestionariusz pozwolił na przedstawienie szerszego punktu widzenia na badany problem 

oraz uzyskanie personalnych rekomendacji, które umożliwią osiągnięcie celów projektowych. 

Kwestionariusz zawierał siedem następujących pytań: 

1. Czy zarządzanie danymi jest dla Ciebie ważne? Jeśli tak, dlaczego? 

2. Jak oceniasz wykorzystanie zarządzania danymi przez przedsiębiorców w twoim regionie / kraju? 

3. Czy uważasz, że studenci / początkujący przedsiębiorcy są wystarczająco wykwalifikowani, aby zaspokoić 

potrzeby rynku w zakresie zarządzania danymi? 

4. Czy istnieją jakieś oficjalne zalecenia dotyczące szkolnictwa wyższego w zakresie zarządzania danymi na 

poziomie regionalnym, krajowym lub sektorowym w twoim kraju? Jeśli tak, proszę wymienić je i podać 

link do strony internetowej. 

5. Czy poleciłbyś jakieś dobre praktyki związane z kursami zarządzania danymi z twojego kraju lub z 

zagranicy? 

6. Co byś poprawił w edukacji w zakresie zarządzania danymi, gdybyś był uprawniony do wprowadzania 

zmian w instytucjach szkolnictwa wyższego i kształcenia zawodowego? 

7. Jakie są według Ciebie najważniejsze obszary Twojego życia, w których możesz wykorzystać 

umiejętności związane z danymi?  

Pełne wyniki analizy zostały załączone, patrz Załącznik 1 to Załącznik 5. 

Na pytanie 1: " Czy uważasz, że zarządzanie danymi jest ważne? Jeśli tak, to dlaczego?" wszyscy eksperci 

odpowiedzieli TAK, uzasadniając swoją odpowiedź z następującymi argumentami: 

Zarządzanie danymi (…) : 

 jest istotne ze względu na rozwój technologiczny i postęp cyfrowy, 

 w zakresie Big Data i Analytics, ponieważ są one motorem zmian, 

 ma zasadnicze znaczenie dla wykorzystywania właściwych danych do nauki, 

 ma znaczenie w kontekście MŚP, ponieważ mają one ogromne znaczenie w przemyśle, 

 dla celów biznesowych sposób przechowywania, wykorzystywania i analizy danych jest niezwykle ważnym 

procesem, 

 jest ważny dla wydajnego zarządzania danymi i przydatny w podejmowaniu decyzji i procesie uczenia się, 

zarówno dla przedsiębiorstw, jak i osób fizycznych, 



         

53 

 

 pod względem „dużych zbiorów danych i inteligentnych danych” właściwe zarządzanie danymi może 

zwiększyć produktywność, innowacje i wzrost, 

 w kontekście dostępu do danych w czasie jest przydatnym sposobem śledzenia postępów, 

 pomaga pracować wydajniej i oszczędzać czas oraz pomaga zwiększyć wydajność użytkowników danych 

 jest ważne przy dzieleniu się informacjami między członkami zespołu. Dostęp do danych 

przechowywanych w bazach danych można uzyskać również zdalnie, 

 poprawia bezpieczeństwo, dane przechowywane w karcie można lepiej zabezpieczyć (można je 

zabezpieczyć hasłem lub otworzyć tylko przy użyciu protokołów autoryzacji), 

 pod względem systemów zarządzania danymi, mają zintegrowane funkcje tworzenia kopii zapasowych i 

odzyskiwania danych, które chronią utratę danych po awarii lub awarii systemu. 

W pytaniu 2: „ Jak oceniasz wykorzystanie zarządzania danymi przez przedsiębiorców w twoim regionie / 

kraju?” Eksperci wskazali następujące problemy związane z korzystaniem z zarządzania danymi: 

Zarządzanie danymi (…) : 

 pomaga wybrać właściwe informacje pod względem zakresu, a jakość ma kluczowe znaczenie dla uczenia 

się w obliczu nieskończonej ilości danych, 

 wraz ze wzrostem świadomości na temat legalności zarządzania danymi przedsiębiorcy i firmy stają się 

coraz bardziej świadomi sposobu, w jaki przechowują i wykorzystują dane swoich klientów 

 wykorzystanie informacji o klientach może być wykorzystane do optymalizacji i wyników biznesowych, 

 tworzy możliwości dla przedsiębiorstw w zakresie analityki danych, wschodzące technologie dają szanse 

staniem się liderem biznesu 

 pod względem niezdolności do wykorzystania analityki cyfrowej, stanowi zagrożenie dla wzrostu 

przedsiębiorstwa 

 zapewnia znaczne korzyści pod względem zatrudnienia i wzrostu dzięki globalnej ekspansji sektora „Big 

Data” 

 wiąże się z gwałtownym wzrostem ilości dużych zbiorów danych, do którego przyczyniły się rosnące ilości 

szczegółowych informacji pochodzących z biznesu, sektora publicznego, środków masowego 

przekazu, multimediów, serwisów społecznościowych i Internetu rzeczy, 

 Wykorzystanie zależy od wielkości firmy i rodzaju. Startupy lub mniejsze firmy nie pracują z danymi, 

ponieważ ich działalność nie rozumie korzyści z zarządzania danymi i korzystania z systemów zarządzania 

danymi: nie mają wystarczających informacji na temat zarządzania danymi (do mniejszej ilości informacji 

w instytucjach edukacyjnych), nie chcą inwestować czasu i pieniędzy w zarządzanie danymi. Prowadzi to 

do mniej wydajnej pracy i wymiany informacji, luk bezpieczeństwa i komunikacji w zespole. 
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Na trzecie pytanie: „Czy uważasz, że studenci / początkujący przedsiębiorcy są wystarczająco wykwalifikowani, 

aby zaspokoić potrzeby rynku w zakresie zarządzania danymi??” partnerzy odpowiedzieli w następujący sposób: 

 Większość absolwentów i młodych przedsiębiorców nie rozumie znaczenia zarządzania danymi we 

właściwy sposób. Konieczne jest przygotowanie wszystkich, nie tylko absolwentów lub młodych 

przedsiębiorców, do obsługi danych w świecie, w którym dostęp do nieskończonych danych jest możliwy 

bez odpowiednich wskazówek. 

 Większość programów edukacyjnych na wszystkich poziomach, od przedszkola po kształcenie ustawiczne, 

nie ma w swoim zakresie programów dotyczących zarządzania danymi. 

 Osoby,  które dorastają w tej erze cyfrowej i mają zaawansowane umiejętności w tej dziedzinie i mogą 

efektywnie rozwijać się poprzez zapewnienie dalszej edukacji. 

 Zgodnie z doświadczeniem w pracy z setkami przedsiębiorców rozpoczynających działalność, w tym 

studentów, absolwentów i przedsiębiorców na wczesnym etapie, można stwierdzić, że ich wiedza i 

umiejętności w zakresie zarządzania danymi są słabe. Posiadają podstawowe umiejętności, ale zazwyczaj 

nie wykorzystują danych do analizy wszystkich aspektów zarządzania przedsiębiorstwem i operacji w celu 

podjęcia właściwych decyzji biznesowych. 

 Nie, w ostatnich latach studiów skupiono się na gromadzeniu danych i analizach do rozpraw naukowych, 

bez uwzględnienia celów biznesowych. 

 W innych programach studiów niezwiązanych z informatyką studenci otrzymują jedynie podstawy 

zarządzania danymi, ale ten temat nie jest bezpośrednio związany z programami studiów. Oznacza to, że 

jeśli osoba po ukończeniu uniwersytetu chce stworzyć start-up, potrzebuje dodatkowych umiejętności i 

edukacji w zakresie zarządzania danymi. 

W czwartym pytaniu: „Czy są jakieś oficjalne zalecenia w zakresie szkolnictwa wyższego w zarządzaniu danymi w 

poziomie regionalnym, krajowym lub sektorowym w swoim kraju?” partnerzy odpowiedzieli w następujący 

sposób: 

 W kilku krajach stosuje się RODO zgodnie z dyrektywą europejską. Na poziomie krajowym istnieją krajowe 

przepisy i regulacje dotyczące ochrony prywatności. Na obszarach krajowych, regionalnych lub 

sektorowych nie ma zaleceń w zakresie zarządzania danymi. W rzeczywistości przewiduje się ochronę 

danych, ale nie ma oficjalnych zaleceń dotyczących właściwego wykorzystania danych w ogóle. Ma to 

fundamentalne znaczenie dla demokratycznego społeczeństwa, w którym wykorzystanie danych może 

stać się wszechobecnym zasobem, takim jak pieniądze lub powietrze. 

 Istnieje kilka programów studiów na uniwersytecie związanych z zarządzaniem danymi 

 Narodowe rekomendacje w zakresie polityki na rzecz przedsiębiorstw, handlu, nauki, technologii i 

innowacji zostały opublikowane w „Oceny zapotrzebowania na Big Data i Umiejętności analitycznych 

2013-2020 ”, gdzie zostały przedstawione propozycje dotyczące nauki i edukacji, które obejmują, m.in.: 
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o Umiejętności obsługi komputera - należy wprowadzić na wcześniejszym etapie systemu edukacji 

o Należy położyć większy nacisk na nauczanie matematyki na poziomie podstawowym. 

o W programach matematycznych drugiego poziomu należy przyjąć podejście do rozwiązywania 

problemów. 

o Większy udział kobiet w analizach powinien być ukierunkowany od najmłodszych lat. 

o Współpraca między przemysłem, a środowiskiem akademickim ma kluczowe znaczenie dla 

zapewnienia, że edukacja odzwierciedla potrzeby w zakresie umiejętności. 

 W szkolnictwie wyższym wiele modułów zawiera elementy zarządzania danymi, takie jak Google Analytics, 

marketing cyfrowy i statystyki. Ale nie ma oficjalnego ogólnokrajowego kraju o ile nam wiadomo. 

 Nie ma zaleceń krajowych, ale jako państwo członkowskie UE Litwa musi przestrzegać unijnego 

RODO. Ministerstwo Edukacji i Nauki przeprowadziło badania w celu uzyskania dalszych zaleceń. 

 

W piątym pytaniu: „Czy chcesz polecić jakieś dobre praktyki związane z kursami zarządzania danymi ze swojego 

kraju lub z zagranicy?” partnerzy odpowiedzieli w następujący sposób: 

 Zalecenia zależą, jak we wszystkich stopniach i kursach, od oceny jakości kształcenia i szkolenia. Wybór 

tego rodzaju kursów zależy, jak każdy inny obszar edukacyjny, od wielu wskaźników kontekstowych. 

 Istotne jest, że proces zarządzania danymi i praktyki są nauczane w młodym wieku, np. Wdrożony do 

programu nauczania w szkole średniej, aby odpowiedzieć na potrzeby rynku i promować szanse uczniów 

na rynku pracy. 

 Dyplom z analizy danych dla biznesu ( Springboard +). Dyplom w zakresie analizy danych dla biznesu ma 

na celu zapewnienie uczniom ścieżki rozwoju do ról zawodowych na poziomie początkowym lub 

młodszym w analizie danych, a także opcję dalszego kształcenia w zakresie analizy danych. Aby uzyskać 

powyższy dyplom wymagane są: 

o Dowody wcześniejszego uczenia się, w tym uczenia się przez doświadczenie, lub  

o Posiadanie nagrody NFQ na poziomie 5, w tym świadectwa ukończenia szkoły, nagrody FET lub 

równoważnej. 

 Inicjatywa Springboard + w zakresie podnoszenia umiejętności w szkolnictwie wyższym oferuje bezpłatne 

kursy na poziomie certyfikatu, stopnia i magistra, prowadzące do kwalifikacji w obszarach, w których 

istnieją możliwości zatrudnienia w gospodarce. 

 Model Canadian University of Waterloo przedstawia studentów wyposażonych w 24 miesiące 

doświadczenia po ukończeniu studiów. 

 Kursy (i kariery) w zakresie zarządzania Big Data w Irlandii https://www.goireland.in/big-data-

management-course-ireland . 
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 Łączność techniczna na żywo i konferencje. 

 Praktyka UE (RODO). 

Na szóste pytanie: „Co byś poprawił w edukacji w zakresie zarządzania danymi, gdybyś był uprawniony do 

wprowadzania zmian w instytucjach szkolnictwa wyższego i kształcenia zawodowego? ” partnerzy odpowiedzieli 

w następujący sposób: 

 Zarządzanie danymi powinno być częścią każdej uczelni lub programu kształcenia na wszystkich 

poziomach kształcenia ustawicznego 

 Wszystkie programy powinny szkolić umiejętności analityczne, zdolność do gromadzenia, organizowania i 

analizowania informacji, co przekłada się na strategiczny zasób, który pozwala każdemu wprowadzać 

innowacje, rozwijać przewagę konkurencyjną i działać jako odpowiedzialny obywatel. 

 Należy wprowadzić więcej praktycznych rozwiązań w zakresie edukacji zarządzania danymi, rozpoczynając 

od edukacji szkolnej. Zachęcanie uczniów, którzy wykazują sympatię do tego tematu, do dalszego 

studiowania, podkreślając możliwości, jakie będą dla nich otwarte. 

 Jest ważne, żeby nauczyciele przedstawiali praktyczne implikacje udanego i nieudanego zarządzania 

danymi oraz za pomocą przykładów i najlepszych praktyk, pokazali  jego korzyści. 

 Kluczem do poprawy edukacji w zakresie zarządzania danymi jest wprowadzenie modułów analitycznych z 

mniej technicznych dziedzin, takich jak biznes i nauki społeczne. 

 Umożliwić przejście do analiz z innych dyscyplin oraz zachęcanie do podnoszenia kwalifikacji i 

przekwalifikowania w tym obszarze. Należy zapewnić krótkie kursy dla osób 

z wykształceniem technicznym. 

 Akredytowane i ukierunkowane krótkie kursy, które można traktować jako opcje CPD.  Bardziej atrakcyjna 

i krótka/elastyczna akredytacja uznawana w branży. 

 Wprowadzanie projektów związanych z potrzebami MŚP 

 Więcej tematów w zakresie zarządzania danymi: menedżerowie, inżynierowie, artyści - każdy musi zdobyć 

tę wiedzę. 

 Zachęcanie startupów na uczelni. Każdy przedsiębiorca potrzebuje zrozumienia: 

o zarządzanie danymi i zarządzanie jakością danych 

o systemy zarządzania bazą danych 

o analiza danych / eksploracja danych 

o zarządzanie treścią  

o zarządzanie dużymi danymi itp. 

Na siódme pytanie: „ Jakie są według Ciebie najważniejsze obszary Twojego życia, w których możesz 

wykorzystać umiejętności związane z danymi?”  partnerzy odpowiedzieli w następujący sposób: 
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 Politycznym: zrozumienie, czym są fałszywe wiadomości i wiarygodne źródła, które są fundamentalne w 

świecie, w którym manipulacja stała się łatwiejsza. 

 Profesjonalnym: wybór odpowiednich danych, które usprawnią procedury stosowane w celu lepszego 

wykonywania ról przyjętych jako obywatel. 

 Osobistym: odnalezienie odpowiednich danych, np. o restauracjach, do których chcesz warto się wybrać, 

najszybszą drogę do domu po powrocie z pracy, najtańsze loty  i najbardziej dochodową inwestycję, to 

przykłady, w których zarządzanie danymi może mieć duży wpływ na wybory i podejmowanie decyzji. 

 Zarządzanie danymi jest obecne w każdym obszarze życia, o każdej porze dnia i nocy, a kompetencje są 

podstawą do podejmowania solidnych i świadomych decyzji. 

 Do wykonywania codziennych zadań wymagane są umiejętności związane z danymi 

 Umiejętności danych ułatwiają życie np. Google, Excel, Alexa , itp 

 Zakupy online. Od czasu wzrostu Big Data w handlu detalicznym cała branża całkowicie się zmienia. 

 Urządzenia dot. tematów zdrowia (np. Mój Fitbit i potężne dane są zestawiane co tydzień). 

 Zużycie energii 

 Wykorzystanie umiejętności danych do skutecznego prowadzenia badań, komunikacji i tworzenia 

wiadomości 

 Nauczając odpowiednich umiejętności dot. inteligentnych danych studentów, mikro i małych firm 

 Z perspektywy studenta znalezienie odpowiednich badań wysokiej jakości. Dane dotyczące perspektywy 

biznesowej, marketingu i zapotrzebowania klientów.  

 Etyczne wykorzystanie danych musi obejmować adresy, a także sposób zachowania ostrożności przed 

gromadzeniem danych. 

 Jak wykorzystywać i łączyć dane, kontekst kluczowych zestawów danych i wydajności oraz dane SMART w 

czasie rzeczywistym - jak zarządzać tym z małej firmy. 

 Śledzenie postępów w życiu i pracy 

 Ochrona danych osobowych (np. Projektowanie produktu) 

 Bazy danych klientów 

 Lepszy CRM 

 Dystrybucja informacji między pracownikami i zespołami 

 Bezpieczeństwo danych firmy 

 Zwiększenie wydajności usług firmy 

 Aby pomóc pracownikom pracować szybciej / wydajniej 

 Aby poprawić komunikację wewnątrz firmy 

 
 



         

58 

 

VI. KONTEKST POLITYCZNO-REGULACYJNY 

RODO 

Unia Europejska reguluje przepisy związane z tematem zarządzania danymi. Przede wszystkim skupia się jednak 

nad tematem bezpieczeństwa danych. „EU Charter of Fundamental Rights” stanowi, że obywatele UE mają prawo 

do ochrony swoich danych osobowych.  

Najważniejszym pakietem przepisów, który wypłynął z Unii Europejskiej w maju 2016 roku, a obowiązuje od maja 

2018 roku jest Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, którego głównym celem jest przygotowanie 

mieszkańców Europy do ery cyfrowej. Przepisy obowiązują na terenie całej Europy, bez względu na miejsce 

przetwarzania danych. Rozporządzenie pozwala na ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej poprzez 

uproszczenie przepisów związane z przetwarzaniem treści cyfrowej. Celem tego rozporządzenia jest przede 

wszystkim dążenie do tego, że każdy obywatel będzie miał prawo decydować o własnych danych osobowych i 

decydować o tym kto i gdzie może przechowywać dane. 

W krajach Unii Europejskiej zostały powołane także specjalne organy, które mają za zadanie nadzorowanie 

przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w każdym z krajów. Organy nadzorcze krajów UE 

współpracują obecnie ze sobą w ramach Grupy Roboczej Art. 29. Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) i 

Komisja Europejska również są członkami tej grupy. 25 maja 2018 r. Grupa Robocza Art. 29 zostanie zastąpiona 

Europejską Radą Ochrony Danych.  

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych przedstawia wymogi dotyczące gromadzenia danych osobowych jak 

i czynności związane z zarządzaniem nimi; dotyczy ono wszystkich firm, które gromadzą i wykorzystują dane 

dotyczące osób fizycznych. Rozporządzenie to jest jednak technologicznie neutralne, nie wskazuje na żadne 

konkretne narzędzia oraz systemy, które mają zabezpieczać dane. Pozwala ono zatem na zaprojektowanie przez 

firmy własnych systemów ochrony danych. Oznacza to, że wdrożenie nowych regulacji będzie wymagało pewnej 

dozy kreatywności. Ponieważ przepisy nie wskazują drogi do rozwiązania problemu, to znaczy że firmy muszą 

kierować się własną interpretacją i dostosować system do charakteru swojego przedsiębiorstwa. Ochrona danych 

nie kończy się zatem jedynie na zaprojektowaniu systemu, lecz także dopasowaniu procedur i procesów 

przedsiębiorstwa do wymogów ochrony danych osobowych. 

Z punktu widzenia konsumenta, istnieje możliwość zażądania udostępnienia informacji osobowych, które są 

przechowywane przez daną firmę, ale także możliwość ich usunięcia. Konsument zgadzający się na 

przechowywanie danych osobowych musi zostać poinformowany o celu ich przechowywania. Do danych 

osobowych zaliczają się następujące informacje: imię i nazwisko, adres, numer dowodu tożsamości/paszportu, 

dochody, cechy kulturowe, dane będące w posiadaniu szpitala lub lekarza (jednoznacznie identyfikujące daną 

osobę w celach medycznych), ale także adresy IP oraz pliki Cookies.  

Podczas wdrażania przepisów RODO w firmie zaleca się podjęcie następujących kroków: 

1. Inwentaryzacja przetwarzanych danych (gdzie, w jakim celu i jakie dane są przetwarzane) 

2. Analiza ryzyka (kto ma dostęp do danych, co może spowodować wyciek danych) 

3. Waga ryzyka (ustalić stopień i wagę ryzyka oraz prawdopodobieństwo z jakim może wystąpić) 

4. Rozwiązanie (obniżenie występowania ryzyka, określenie zabezpieczeń wg RODO) 
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RAMY ENTRECOMP 

Ramy kompetencji przedsiębiorczości zostały opublikowane w 2006 roku przez Komisję Europejską. Nad ramami 

kompetencji pracowało ponad 18 miesięcy wielu ekspertów z całej Europy, co pozwoliło na uwzględnienie sytuacji 

jaka panuje w różnych krajach członkowskich.  

Głównym celem EntreComp jest pokazanie wagi rozwoju umiejętności przedsiębiorczych obywateli Unii 

Europejskiej oraz wskazanie kierunków polityki państw członkowskich, pozwalających na realizację tego celu. 

Przedstawione ramy EnterComp definiują przedsiębiorczość jako kompetencję, która umożliwia stworzenie 

powiązania między stroną edukacji, a praktyką zawodową. Przedsiębiorczość jako kompetencja przekrojowa 

znajduje swoje zastosowanie w szerokim spektrum zagadnień, takim jak zatrudnienie, edukacja, szkolenia oraz w 

odniesieniu do życia człowieka.  Ramy te mogą służyć między innymi do opracowania programów nauczania, 

prowadzących do rozwoju przedsiębiorczości wśród ludzi młodych, traktując ją jako rodzaj kompetencji oraz 

pozwalają także na ocenę umiejętności przedsiębiorczych. 

DIGCOMP  

Rama Kompetencji Cyfrowych DigComp w wersji 2.0 opublikowana została przez Komisję Europejską w 2016r. 

Opracowywało ją grono naukowe z krajów Unii Europejskiej oraz grono interesariuszy z dziedziny przemysłu, 

edukacji oraz zatrudnienia. W odpowiedzi na komunikat. „Nowa agenda umiejętności dla Europy: Współpraca na 

rzecz wzmocnienia kapitału ludzkiego, zatrudnienia i konkurencyjności”,  przedstawiający sposoby radzenia z 

tematyką kompetencji, mający na celu zdefiniowanie zakresu umiejętności, który każdy europejski obywatel 

powinien posiadać, żeby funkcjonować w dzisiejszej szybko rozwijającej się gospodarce, zdefiniowano ramy 

DigiComp, które z zakresu umiejętności kluczowych, takich jak umiejętności czytania, pisania, liczenia, wiedzę z 

zakresu przedmiotów ścisłych, znajomość języków obcych, kompetencje cyfrowe, przedsiębiorczość, zdolność 

krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów oraz uczenia się, udostępniają narzędzia, które pozwalają 

poprawić kompetencję cyfrowe, mające na celu wniesienie wkładu w innowacyjne społeczeństwo oraz 

gospodarkę.  

DigiComp pozwala na formułowanie polityki, umożliwiającej budowanie kompetencji cyfrowych, definiując 

ujednolicony język techniczny obszarów cyfrowych, definiując punkt odniesienia w skali europejskiej. Jako 

kluczowe kompetencje cyfrowe zalicza się: przetwarzanie informacji, komunikacja, tworzenie cyfrowej informacji, 

w tym umiejętność programowania i znajomość zagadnień praw autorskich, zachowanie bezpieczeństwa, 

rozwiązywanie problemów. 

DigCompOrg - Europejskie Ramy dla Cyfrowo Kompetentnych Organizacji Edukacyjnych są rozszerzeniem ram 

DigComp w zakresie szkoleń kompetencji cyfrowych wspierając instytucje edukacyjne i systemy edukacyjne w 

procesie transformacji cyfrowej. Ramy pozwalają na tworzenie efektywnej polityki powalającej na praktyczne 

wykorzystanie technologii w obszarze edukacji. 

 W 2018 Komisja Europejska przestawiła także Digital Education Action Plan, który wspiera instytucje w edukacji 

cyfrowej, uznając że bardzo ważny jest rozwój umiejętności informatycznych. W ramach priorytetów plan ten 

przewiduje inwestycje w kompetencje informatyczne. Do najważniejszych priorytetów planu należy: Efektywne 

wykorzystanie technologii cyfrowych w nauczaniu i uczeniu się, Rozwój odpowiednich kompetencji na rzecz 

transformacji cyfrowej oraz: Poprawa systemów edukacyjnych poprzez lepszą analizę danych i planowanie 

długoterminowe. 
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RAMY EDUKACYJNE 

W uczelniach krajów partnerskich projektów istnieją wytyczne dla kierunków studiów, przede wszystkim 

związanych z ekonomią oraz IT, które definiują zakres kompetencji cyfrowych, w tym umiejętności w zakresie 

danych.  

Do najważniejszych wytycznych należą: 

 umiejętność zrozumienia podstaw analizy danych i wizualizacji danych (w tym wyodrębnianie, 

podsumowywanie, filtrowanie, łączenie, przypisywanie danych i tworzenie odpowiednich elementów 

wykresów, używanie wykresów, współrzędnych, a także wdrażanie zasad projektów wizualizacji w 

celu identyfikacji wzorców i wglądu w danych), 

 umiejętność rozumienia danych i komunikowania się z odpowiednim odbiorcą, 

 wiedza na temat popularnych narzędzi do analizy danych (tj. Caseware IDEA, Microsoft Azure 

Machine Learning, Tableau Prep i Tableau Desktop), 

 wiedza na temat obszaru technologii mediów cyfrowych (w tym problemów z ciągłymi zmianami 

technologicznymi), 

 rozwój umiejętności analitycznych w zakresie danych empirycznych poprzez wprowadzenie 

popularnych metod analizy danych, w celu wsparcia procesu decyzyjnego i oceny w biznesie (z 

naciskiem na technologie analizy biznesowej, aplikacje i praktyki gromadzenia, integracji, analizy i 

prezentacji danych biznesowych w celu wsparcia podejmowanie decyzji biznesowych), 

 wiedza na temat sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego (z naciskiem na analizę danych w celu 

wykonywania prognoz za pomocą narzędzi i metod statystycznych, zapewniających możliwości 

uczenia się maszyn; uczenie maszynowe i głębokie), 

 rozwój umiejętności obsługi komputera na wcześniejszym etapie edukacji, 

 rozwój współpracy między przedsiębiorcami, a środowiskiem akademickim (edukacja odzwierciedla 

potrzeby w zakresie umiejętności pracy), 

 rozwój umiejętności danych (z naciskiem na Google Analytics, marketing cyfrowy, przetwarzanie w 

chmurze, bazy danych, zarządzanie bazami danych, administrowanie bazami danych, bezpieczeństwo 

informacji, wydobywanie danych , statystyki, analiza danych). 

Do wytycznych związanych ze szkoleniem kadry należą: 

 rozwój strategii szkoleń (zmiana modelu szkoleń, uwzględniająca działania motywujące nauczycieli 

akademickich do czerpania z zasobów cyfrowych oraz koncentrujące się na aktywizujących metodach 

nauczania) 

 wprowadzanie egzaminów sprawdzających posiadanie kompetencji cyfrowych (wprowadzenie 

Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji pozwalającą na ocenę kompetencji cyfrowych, uznaną jako 

kwalifikacje rynkową) 

 eliminacja analfabetyzmu cyfrowego nauczycieli (przede wszystkim osób po 50 roku życia) 
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VII. REKOMENDACJE I DOBRE PRAKTYKI  

Wśród wyników można zauważyć że przeciętnie około połowa respondentów posiada brak odpowiedniej wiedzy i 

umiejętności w zakresie danych. W porównaniu do studentów, respondenci kadry akademickiej wykazują się 

większą wiedzą teoretyczną z zakresie zarządzania danymi, wykazując zarazem braki w jej praktycznym 

zastosowania. U studentów ta kwestia wygląda odwrotnie. W pytaniach dotyczących wiedzy w zakresie teorii i 

procedur studenci wykazują mniejszą wiedzę, zaś w pytaniach dotyczących zastosowania deklarują wyższe 

umiejętności. Co wynika także z większej „internetowej mobilności” obecnych studentów oraz częstszego dostępu 

do komputera tego pokolenia. 

Kadra akademicka jak i studenci opowiedzieli się za dużą potrzebą polepszania umiejętności w zakresie danych od 

strony teoretycznej jak i praktycznej. Kadra akademicka zauważa coraz większe braki w aktualnych programach 

nauczania, uważa że nie są dostosowane one do dzisiejszych czasów, które wyróżnia szybki rozwój technologiczny, 

a co a tym idzie duża ilość przetwarzanych informacji. W celu rozwiązania tych problemów są potrzebne szkolenia 

prowadzonych przez wyspecjalizowane osoby, które pozwolą kadrze akademickiej przekazać wymaganą wiedzę, 

którą następnie oni będą mogli przekazać studentom oraz przyszłym przedsiębiorcom.  

Po przeanalizowaniu ankiet ilościowych jak i jakościowych można stwierdzić, że u większości studentów oraz kadry 

akademickiej występują braki związane z zarządzaniem danymi oraz występuje rosnące zapotrzebowanie na 

umiejętności w zakresie danych. W związku z brakiem regulacji na szczeblu narodowym dotyczącym innych 

obszarów zarządzania danymi (oprócz RODO, którą definiuje dyrektywa Europejska), istnieje potrzeba 

zdefiniowania dobrych praktyk jak i rekomendacji związanych z nabyciem odpowiednich data skills dla instytucji 

kształcących przyszłych przedsiębiorców. 

Rekomendacje 

1. Opracowanie strategicznych ram rozwoju e-kompetencji, obejmujących przygotowanie planu rozwoju 

umiejętności w zakresie danych. Ramy powinny zawierać odrębne strategie integracji osób 

wykluczonych cyfrowo i e-aktywizacji osób korzystających z Internetu, a także katalog kompetencji 

cyfrowych, typologię korzyści płynących z korzystania, standardy realizacji działań oraz strategię 

komunikacji i informowania o kompetencjach cyfrowych. 

2. Wdrożenie modelu poprzez wprowadzenie relacyjnego podejścia do kwestii rozwoju  umiejętności w 

zakresie danych, jako podstawy wszystkich realizowanych działań. Oznacza to, po pierwsze, 

popularyzację modelu przez kampanię informacyjną, szkolenia i materiały edukacyjne. Po drugie, 

należy wypracować zoperacjonalizowany model relacyjnie traktowanych kompetencji– 

nakierowanych na osiąganie funkcjonalnych korzyści w różnych obszarach życia – na potrzeby 

realizowanych projektów podnoszenia e-kompetencji. 

3. Wprowadzenie obowiązku prowadzenia analizy potrzeb uczestników szkoleń, obejmującej 

gromadzenie informacji o ich uprzednich doświadczeniach w zakresie korzystania z Technologii 

Informacyjno-Komunikacyjnych, a także o ich potrzebach, zainteresowaniach i motywacjach. 

4. Zapewnienie lepszej koordynacji działań między przedsiębiorcami, a  uczelniami w celu realizacji 

projektów na rzecz rozwoju kompetencji prowadzących do rozwoju przedsiębiorczości uczestników 

programu. Pozwoli to na : 

o wymianę doświadczeń 

o wypracowanie standardów (między innymi zakresu szkoleń, katalogu kompetencji czy 

ewaluacji i monitoringu działań) oraz wspieranie samoregulacji podmiotów realizujących 

działania na rzecz kompetencji cyfrowych, 
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o zapewnienie komplementarności i koordynacji działań realizowanych przez różne podmioty i 

z różnych źródeł finansowania  

o wspieranie rozwoju innowacyjnych metod podnoszenia kompetencji cyfrowych, 

o prowadzenie zewnętrznego monitoringu i zewnętrznej ewaluacji działań, 

o gromadzenie i udostępnianie zasobów (w tym zasobów edukacyjnych) tworzonych w ramach 

realizowanych projektów, 

o prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych i upowszechniających 

5. Stworzenie narzędzi mierzących zapotrzebowanie na umiejętności w zakresie danych kadry 

akademickiej i studentów (ze względu na różne poziomy doświadczeń i wiedzy), dzięki którym można 

będzie wprowadzać szkolenia z zakresu zarządzania danymi, narzędzi (specific software tools), metod 

dopasowanych do indywidualnych potrzeb, opartych na systemach wynagrodzeń takich jak 

certyfikaty, gamifikacja. 

6. Wprowadzenie szkoleń dla kadry akademickiej z zakresu projektowania programów nauczania z 

uwzględnieniem umiejętności w zakresie danych.  

7. Większy udział przedsiębiorców w kształtowaniu się programów nauczania. 

8. Wprowadzenie dla studentów (nie tylko kierunków IT), przedmiotów związanych z 

przedsiębiorczością i zarządzaniem danymi, opartych na praktycznych przykładach (case studies) oraz 

systemach wynagrodzeń takich jak punkty ECTS, certyfikaty, gamifikacja. Nie zaleca się wprowadzenia 

zbyt dużej ilości teorii. 

9. Wprowadzenie elastyczności w wyborze modułów, dostosowanych do potrzeb studentów, z 

uwzględnieniem przede wszystkim tematyki zwiększającej umiejętności w zakresie danych, takich jak: 

a. Inteligentne dane 

b. Zarządzanie danymi 

c. Bezpieczeństwo danych 

d. Technologie oprogramowania 

10. Stworzenie efektywnego długoterminowego planu wdrożeniowego uwzględniającego zmiany 

technologiczne i regulacyjne w tematyce zarządzania danymi. 

DOBRE PRAKTYKI 

W przeciągu ostatniej dekady dobre praktyki związane z rozwojem kompetencji cyfrowych, w tym umiejętności w 

zakresie danych, mających na celu rozwój przedsiębiorczości, dążących do e-integracji i walki z wykluczeniem 

cyfrowym, obejmowały między innymi trzy komponenty: sprzętowy, zasobowy oraz kompetencyjny. Zapewniały 

one odpowiedni sprzęt, dostęp do Internetu, podaż usług i produktów niezbędnych do korzystania z Internetu oraz 

szkolenia, zwiększające umiejętności i wiedzę. 

Do wczesnych dobrych praktyk e-integracyjnych należało doposażenie instytucji edukacyjnych w pracownie 

komputerowe oraz tworzeniem ogólnokrajowych sieci publicznych punktów dostępu do Internetu, służących 

podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, nazwanych centrami kształcenia na odległość. 
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 Szkolenia 

Do dobrych praktyk nastawionych na rozwój kompetencji należą szkolenia. Jednym z wzorcowych 

przykładów może być kurs e-learningowy, np. polski „N@utobus”, działający w obszarze oświaty: 

Ministerstwo Edukacji Narodowej przeszkoliło blisko 17 tysięcy nauczycieli w projekcie „Kursy 

doskonalące dla nauczycieli w zakresie ICT”. Innym przykładem może być projekt „SIRMA – Sieć dla 

Innowacyjnego e-Rozwoju Mazowsza”, realizowany w województwie mazowieckim przez Stowarzyszenie 

Miasta w Internecie. Celem projektu było zwiększenie potencjału innowacyjnych działań z wykorzystaniem 

Technolologii Informacyjno-Komunikacyjnych przez specjalistyczne szkolenia dla przedstawicieli 

administracji publicznej. 

 Inkubatory cyfrowe  

Tworzenie inkubatorów cyfrowych zapewniających wsparcie merytoryczne w zakresie rozwoju 

kompetencji cyfrowych. Przykładem jest projekt projekt e-Centra, realizowany przez Fundację Pomocy 

Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo z wykorzystaniem publicznych punktów dostępu 

do Internetu utworzonych w ramach programu „Centra kształcenia na odległość na wsiach”. 

Do głównych zadań ośrodków cyfrowych należałaby: 

o identyfikacja partnerów 

o identyfikacja potrzeb w zakresie aktywizacji cyfrowej, 

o identyfikacja zasobów i deficytów w zakresie aktywizacji cyfrowej, 

 

 Projekty wykorzystujące potencjał technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

Przykładem jest działający od 2010 roku program Akademia Orange, propagujący innowacyjne projekty z 

zakresu edukacji i animacji kulturowej wykorzystujące potencjał IT. 

 

 E-integracja i e-aktywizacja  

Inne działania poprawiające kompetencje cyfrowe obejmujące umiejętności w zakresie danych, 

zakładające harmonijny zespół wiedzy, umiejętności i postaw, które pozwalają efektywnie wykorzystywać 

technologie cyfrowe w różnych obszarach życia w tym rozwoju przedsiębiorczości. 
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VII. ZAŁĄCZNIKI  

1.    Do you find the data management important? If so, why? 

Data Management is a vitally important part of our society in today’s day and age due to the technical and 
digital advancement. For small businesses, larger companies and even sole traders Data Management, how 
we store, utilize and analyze data is a vitally important process. It comes with the responsibility of hosting 
others’ info and ensuring that this is properly dealt with.  

2.       How would you assess the usage of data management by entrepreneurs in your region / country? 

I feel that as the awareness grows about the legalities surrounding data management entrepreneurs and 
companies are becoming more aware of the way in which they store and use their clients’ data. The data 
management usage of clients’ info can be used to optimize and business outputs.  

3.       Do you think that students/early stage entrepreneurs are skilled enough to meet the market needs of 
data management? 

I believe that young people who are growing up in this digital age and have advanced skills in this area and 
they can build on these skills through education and further education. As they are “natives” to digital 
technology they can meet these market needs. 

4.       Are there any official recommendations in higher education in data management in regional, national 

or sectoral level in your country? If yes, please name them and provide us with a link to website.  

From Study in Denmark:  

Data Analytics for 
Accounting: Case-based 
Approach 2019 

 

Economics, commerce, 
management and accounting 

Summer School of Aarhus University 
(AU)  

Data Interaction Cyber 
Programme 1:1 DTU-KAIST 

 

Engineering Mathematics, natural- 
and computer science 

Master (2 years) of 
Science in Data 
Interaction 

Technical University 
of Denmark (DTU)  

Data Science for Business 
Intelligence (DSBI) 2019 

 

Economics, commerce, 
management and accounting 

Summer School of Aarhus University 
(AU)  

Data science in insurance 
2019 

 

Economics, commerce, 
management and accounting 

Summer School of Aarhus University 
(AU)  

Introduction to Data Science 
in Python 2019 

Economics, commerce, management and 
accounting Mathematics, natural- and computer 
science 

Summer School of Aarhus 
University 
(AU) 

 5.       Would you recommend any good practices related to data management courses from your country or 

https://studyindenmark.dk/portal/aarhus-university-au/aarhus/data-analytics-for-accounting-case-based-approach?filters=SearchableText%3D
https://studyindenmark.dk/portal/aarhus-university-au/aarhus/data-analytics-for-accounting-case-based-approach?filters=SearchableText%3D
https://studyindenmark.dk/portal/aarhus-university-au/aarhus/data-analytics-for-accounting-case-based-approach?filters=SearchableText%3D
https://studyindenmark.dk/portal/technical-university-of-denmark-dtu/lyngby/data-interaction-cyber-programme-1-1-dtu-kaist?filters=SearchableText%3D
https://studyindenmark.dk/portal/technical-university-of-denmark-dtu/lyngby/data-interaction-cyber-programme-1-1-dtu-kaist?filters=SearchableText%3D
https://studyindenmark.dk/portal/aarhus-university-au/aarhus/data-science-for-business-intelligence-dsbi-2019?filters=SearchableText%3D
https://studyindenmark.dk/portal/aarhus-university-au/aarhus/data-science-for-business-intelligence-dsbi-2019?filters=SearchableText%3D
https://studyindenmark.dk/portal/aarhus-university-au/aarhus/data-science-in-insurance-2019?filters=SearchableText%3D
https://studyindenmark.dk/portal/aarhus-university-au/aarhus/data-science-in-insurance-2019?filters=SearchableText%3D
https://studyindenmark.dk/portal/aarhus-university-au/aarhus/introduction-to-data-science-in-python-2019?filters=SearchableText%3D
https://studyindenmark.dk/portal/aarhus-university-au/aarhus/introduction-to-data-science-in-python-2019?filters=SearchableText%3D
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from abroad? 

I believe that it is vital that Data management process and practices are taught form a young age, eg. 

Implemented into high school curriculum in order to stay in line with market desire and promoting 

employability of learners.  

6.       What would you improve in data management education if you could be empowered to implement 

changes in HEI and VET institutions? 

I believe that more hands on and practical implementation of data management education should be 

adapted, starting school education. Encouraging learners who show an affinity with this topic to continue 

studying this topic, highlighting the opportunities which will be open to them, also I think it is important that 

learners are shown the practical implications of successful and unsuccessful data management and, by 

using best practice examples, show the benefits. 

7.       In your opinion, what are the most important areas of your life in which you can use data skills?   

Data skills which are required for my day job 

Data skills which all my life to be much easier eg. Google, excel, Alexa etc 

ZAŁĄCZNIK  1: WYNIKI ANKIETY EUEI 
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2. How would you assess the usage of data management by entrepreneurs in your region / country? 
 

Data management is power in all society domains and history. Currently it is more relevant due to the 

technological developments. In education it is crucial that proper data is used in learning. There is an infinite 

set of data and choosing the right information in terms of scope and of veracity is crucial for learning. This is 

probably the main role of teachers and trainers in the next decade. Empowering individuals to handle data 

is also a responsibility for institutions that are in charge of the common good from universities to 

governments. Data management can return to the dark ages or to sustainable future depending on the 

quality of the management. 

 

3. Do you think that students/early stage entrepreneurs are skilled enough to meet the market needs of 
data management? 
 

Most graduates and young entrepreneurs are not prepared for the importance of data management in a 

proper way. The search engines create the illusion that the results are reliable and valuable but these 

depend on the search rules, previous requests and starting positions. It is necessary to prepare everyone, not 

just graduates or young entrepreneurs, to handle data in a world where there is access to infinite data 

without proper guidance. Filters are necessary as well as tutoring about values and evaluation of the 

veracity and quality of results. Most educational programs at all levels from kindergarten to continuing 

education have no learning outcomes addressing data management. 

 

4. Are there any official recommendations in higher education in data management in regional, national or 
sectoral level in your country? 
 

There is in several countries the application of the GDPR as provided in the European Directive. At national 

level there are national laws and regulation on privacy protection. There is no recommendation at national, 

regional or sectoral areas in terms of data management. Of course GDPR conditions the use of data in terms 

of privacy of individuals and companies but does not address a proper approach to manage data in general. 

Certain countries have regulations concerning financial data management. In fact, the protection of data is 

envisaged but there are no official recommendations about proper use of data in general. That is 

fundamental for a democratic society where data use may become a ubiquitous asset like money or air. 

 

5. Would you recommend any good practices related to data management courses from your country or 
from abroad? 

 

No suggestions for any course or program. There are several courses on data management and program 

degrees in data managers. The recommendation of any of these depends as in all degrees and courses on 

quality evaluation in education and training. Choices for this type of courses depend as any other 

educational area on many contextual indicators. There are no rankings of these types of courses or 

programs. 
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Of course, the topic should be addressed at all levels in the educational systems and HEI could be pro-active 

in proposing adapted ways to different audiences. 

 

6. What would you improve in data management education if you could be empowered to implement 
changes in HEI and VET institutions? 
 

Definitely data management should make part of every HEI or VET program in all levels of lifelong learning. 

In today's society, data handling is becoming more and more complex. Everyone deals daily with a huge 

amount of data, generated by numerous sources. This reality causes a high demand for people with 

competences in the area of information management, who are able to use the most modern techniques and 

analytical tools to support decision making. All programs should train everyone with strong analytical skills, 

capable of collecting, organizing and analyzing the information, translating it into a strategic resource that 

allows anyone to innovate, to develop competitive advantages and to act as a responsible citizen. 

 

7. In your opinion, what are the most important areas of your life in which you can use data skills?   

Competences in data management are useful in all dimensions of my life. Political: understand what fake 

news is or choose reliable sources is fundamental in a world where manipulation has become easier. 

Professional: choosing the right data that will improve the procedures used to perform better in the roles 

assumed as a citizen. Personal: find proper data about restaurants to attend, the best route to take home 

when returning from work, the best flights to travel and the most profiTabela investment are small 

examples where data management can highly influence choices and decision making. Data management is 

a task present at any time of the day and of the night and the competences are fundamental to take solidly 

grounded and conscious decisions. 

 

 

ZAŁĄCZNIK  2: WYNIKI ANKIETY EUCEN 
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IO1 QUESTIONNAIRE 

FELTECH IRELAND RESPONSE 

 

1. Do you find the topic of data management important? If so, why? 

 

Absolutely.    Big Data and Analytics are drivers of change.  BY MANAGING DATA EFFICIENTLY, SOUND 

MANAGEMENT DECISIONS CAN BE MADE.     When “big” data is turned into actionable “smart” data, it can 

drive productivity, innovation and growth.   Hence the topic has never been more important.   Research 

conducted in 2012 found that there was an incremental return on investment in big data of more than 200%.
4
   

 

2. How would you assess the usage of data management by entrepreneurs in your region / country?  

PwC’s CEO Pulse Survey found that the majority of Irish business leaders (70 per cent) see data analytics as the 

emerging technology which offers the greatest opportunities for their businesses. At the same time, nearly half 

(48 per cent) said that the inability to exploit digital analytics is a threat to growth.
i
 

 

The Irish Government has been working on developing Ireland’s potential to make the most of big data.  

‘Assessing the Demand for Big Data and Analytics Skills, 2013-2020
5
’ was the first major report that showed how 

the Irish skills base and research capability in ICT has the potential to reap substantial benefits in terms of jobs 

and growth from the global expansion of the “Big Data” sector.    However, the focus currently is very much on 

research (e.g. The INSIGHT Centre - The National Centre for Data Analytics
6
)  and larger businesses as opposed to 

entrepreneur’s usage of data management.    

 

The upsurge in big data in Ireland has been driven by escalating volumes of detailed information originating 
from companies and enterprises and the public sector, mass media and multimedia, social networking platforms 
and the ‘Internet of Things’. 

 

                                                                 

4
 Nucleus Research (2012) – “The big returns from big data”. 

5
 http://www.skillsireland.ie/media/07052014-Assessing_the_Demand_for_Big_Data_and_Analytics_Skills_Full-

Publication.pdf 

6
 The Insight Centre for Data Analytics is a joint initiative between researchers at Dublin City University, NUI 

Galway, University College Cork, University College Dublin and other partner institutions. Insight brings together 
more than 400+ researchers from these institutions, €100m+ funding, and with over 80+ industry partners, to 
position Ireland at the heart of global data analytics research. 

http://www.insight-centre.org/
http://www.skillsireland.ie/media/07052014-Assessing_the_Demand_for_Big_Data_and_Analytics_Skills_Full-Publication.pdf
http://www.skillsireland.ie/media/07052014-Assessing_the_Demand_for_Big_Data_and_Analytics_Skills_Full-Publication.pdf
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3. Do you think that students/early stage entrepreneurs are skilled enough to meet the market needs of 
data management? 

No. It is our experience of working with hundreds of start-up entrepreneurs including students, graduates and 

early stage entrepreneurs,  that their knowledge of and prowess in data management is weak.  They may have 

some basic skills but typically fail to use data to analyse all aspects of a business  management and operations to 

make appropriate business decisions.  As highlighted in the ‘Assessing the Demand for Big Data and Analytics 

Skills, 2013-2020’ report “If Ireland is to become a leading country in Europe for big data and analytics, there is a 

need for a step change in the awareness and image of the business area”.    

 
4. Are there any official recommendations in higher education in data management in regional, national or 

sectoral level in your country? If yes, please name them and provide us with a link to website.  

Assessing the Demand for Big Data and Analytics Skills, 2013-2020 put forward a number of proposals relating 
to learning and education. These include that  

 Computer skills should be introduced at an earlier stage in the education system  

 There should be more focus on the teaching of maths at primary level.  

 A problem-solving approach should be adopted in second level maths curricula.  

 Greater female participation in analytics should be targeted from an early age. 

  At third level, cooperation between industry and academia is crucial to ensure that education reflects 
skills needs. Proposals included  

o involving industry experts in devising curricula and teaching analytics on university 
programmes.  

o Work placements, both in industry and in research centres, should form an integral part of 
third level courses for students of big data and analytics and collaboration with industry is vital 
in this regard. In particular the  

o Facilitating students on relevant courses to meet people already working in the area to discuss 
career options is seen as an effective way to attract them to the field.  

o As a means of raising standards it was suggested that universities with the strongest records in 
maths and statistics should come together in order to offer specialised courses. 

o Increased funding should be provided for research to support career options for analytics in 
academia and to drive innovation.  

o Analytical modules should also feature across less technical disciplines, such as business and 
social sciences. 

 
5. Would you recommend any good practices related to data management courses from your country or 

from abroad? 

 A Diploma in Data Analytics for Business (Springboard+) available in colleges throughout Ireland – 
example from CCT.  The Diploma in Data Analytics for Business aims to provide learners with a 
progression pathway to professional roles at entry or junior level in Data Analysis as well as the option to 
further their education in the area of Data Analytics.   Admission to this Diploma is through one of the 
following: 

o Evidence of prior learning, including experiential learning, or   
o Possession of an NFQ level 5 award, including leaving certificate, FET award, or equivalent. 

In addition, all applicants must evidence competence in mathematics equivalent to O6 standard in 

leaving certificate and competence in the use of IT. Basic computer literacy is not sufficient for this 

http://www.skillsireland.ie/media/07052014-Assessing_the_Demand_for_Big_Data_and_Analytics_Skills_Full-Publication.pdf
https://www.cct.ie/course/diploma-in-data-analytics-for-business-springboard/
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programme.  

The Springboard+ upskilling initiative in higher education offers free courses at certificate, degree and 

masters level leading to qualifications in areas where there are employment opportunities in the 

economy. 

  The Canadian University of Waterloo model see students equipped with 24 months of experience upon 
graduation. https://uwaterloo.ca/future-students/programs/data-science 

 Courses (and careers) in Big Data Management in Ireland  https://www.goireland.in/big-data-
management-course-ireland 

 

6. What would you improve in data management education if you could be empowered to implement 
changes in HEI and VET institutions? 

 As highlighted in question 4 above, the key to improving data management education is to feature 
analytical modules across less technical disciplines, such as business and social sciences. 

 Steps should also be taken to allow transition into analytics from other disciplines and up-skilling and 
retraining into the area should be encouraged. To this end, short courses for individuals with technical 
backgrounds should be provided.  

 
7. In your opinion, what are the most important areas of your life in which you can use data skills?   

 Online Shopping. Since the growth of Big Data in retail, the entire industry is 
completely changing. 

 Wearables and health (e.g. my Fitbit and the powerful data in collates for weekly).  

 Energy Consumption. 

 Using data skills to effectively conduct research, communications and message creation 

 Interesting article Big Data is Everywhere 

ZAŁĄCZNIK  3: WYNIKI ANKIETY FELTECH

http://www.springboardcourses.ie/
https://uwaterloo.ca/future-students/programs/data-science
https://www.goireland.in/big-data-management-course-ireland
https://www.goireland.in/big-data-management-course-ireland
https://blog.bismart.com/en/big-data-is-everywhere
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1. Do you find the data management important? If so, why? 

Yes, in context of SMEs as they are of huge importance in Irish Industry. 

Yes, even having a working of how data is collected can help young businesses and individuals make smart 

choices 

Access to data over time is a useful way to track progress etc 

 

Yes, it is extremely important for businesses and organisations at all levels to proactively manage and learn from 

data. 

 

2.      How would you assess the usage of data management by entrepreneurs in your region / country? 

We believe it is not maximised. Poor knowledge of the potential of data that currently exists within their own 

organisation. 

Even though business courses have a data analysis element to them, unless an entrepreneur is coming from a 

computing background there is limited learning about how to attain data. 

While it is important, I think that in it is limited among SMEs.  Usually silo based systems that do not link 

together to provide meaningful information. 

 

Poor mainly because of time constraints and staff limitations 

 

3.      Do you think that students/early stage entrepreneurs are skilled enough to meet the market needs of 

data management? 

No 

No, focus in the latter college years is on data collection and analysis for academic dissertations. 

No - they have limited and basic skills in this regard. 

 

No. a solution might be the use of innovation vouchers to help access data analysis or links to student projects 
etc 

 

4.      Are there any official recommendations in higher education in data management in regional, national or 
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sectoral level in your country? 

In higher education, many modules would contain elements of data management, such as Google Analytics, 

Digital Marketing, and Statistics. 

Not enough for competency in the area. 

No official country wide to our knowledge. 

Data management is increasingly important and courses are embedding data management into modules.  Again 

among many subjects the approach is a broad overview rather than being more in-depth.  Not aware of specific 

benchmarks in relation to data management. 

 

Not that I am aware. 

 

5.      Would you recommend any good practices related to data management courses from your country or 

from abroad? 

To our knowledge, very limited. 

Conference on TECH, Internet of Things, 30th May 

Tech connective live 

Ulster University MSc Data Science? 

None come to mind 

 

6.      What would you improve in data management education if you could be empowered to implement 

changes in HEI and VET institutions? 

I would recommend that they have short directed learning courses with the possibility of accreditation and/or 

special achievement award/digital badge. 

Accredited and focused short courses that can be taken as CPD options.  These could collate to an overall 

award.  More attractive short/flexible accreditation that is industry recognised. 

 

Applied projects linked to SME needs 

 

7.      In your opinion, what are the most important areas of your life in which you can use data skills?   

In teaching relevant smart data skills to students and application to micro and small businesses 
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From a student perspective, finding relevant, quality research.  Business perspective, marketing and customer 

demand data.  Ethical use of data needs to be addresses as well as how to be wary of how our own data is 

collected. 

How to use and link data, the context of key data sets and performance and SMART real/time data - how to 

manage this from a small business perspective. 

 

Tracking progression in life and work 

ZAŁĄCZNIK  4: WYNIKI ANKIETY LYIT
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1. Do you find the data management important? If so, why? 

Yes.  

First of all, data management helps to work more efficient and save the time. The organized data management 

helps to improve productivity of data users. Organization in this way can work faster and better: it’s easier to find, 

track and review the data.  

Effective data management is important when sharing the information between team members. Data stored in a 

database can be accessed also remotely. 

Data stored in a database can be better protected, it can be protected with a password or opened only using 

authorization protocols. 

Data management systems have integrated backup and recovery functions, which protects losing data after 

crashing or system failure. 

 

2. How would you assess the usage of data management by entrepreneurs in your region / country? 

Depending on the company size and type: 

Companies, working exceptionally with data (banks and other financial institutions, etc.) and experienced 

enterprises (hiring data management specialists) understand the importance of the data management and its 

advantages. 

Startups, smaller companies or companies not working with data as their main activity understand the benefits of 

data management and use of data management systems less: they do not have enough information on data 

management (to less information in educational institutions), do not want to invest time and money into data 

management. This leads to less efficient work and information sharing, less security and communication within the 

team. 

 

3. Do you think that students/early stage entrepreneurs are skilled enough to meet the market needs of data 

management? 

Sudents or early stage entrepreneurs are skilled on data management depending on the study programme:  

IT specialists have few study modules which include knowledge on data management: Cloud Computing, 

Databases, Database Management, Database Administration, Information Security, Data Mining, etc. 

Management students have several related study modules: Data Analysis, Data Management. But in the other 

study programmes (Mechanical Engineering, Product Design, Transport Engineering) students only get the basics 

on data management but this topic is not directly involved in the study programmes. This means that if the person 

after completing a university wants to run a start-up, he needs additional skills and education on data 
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management. 

 

4. Are there any official recommendations in higher education in data management in regional, national or 

sectoral level in your country? If yes, please name them and provide us with a link to website. 

There are no national recommendations, but as an EU Member state Lithuania has to follow EU GDPR: 

https://eugdpr.org 

 

The Ministry of Education and Science of Lithuania performed a research for further recommendations: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQoMC9i

7riAhX_AxAIHb3cDysQFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.itc.smm.lt%2Fwp-

content%2Fuploads%2F2010%2F12%2FDBVS-ir-kitu-alternatyvu-studija-

2008.doc&usg=AOvVaw03EYuq81qZvPVbFh0D-Nvg 

 

Databases used in Lithuanian education and science institutions: 

No. Institution Object Name of the database 

1.  Ministry of education and science: Management Information System Microsoft Exchange Server 

2.   Accounting Sysbase, 

My SQL 

3.   E-mail system of the ministry Microsoft Exchang Server 

4.  Education IT Center: Education portal 
Microsoft SharePoint 

 

5.   Register of education and science 
institutions 

Informix 

6.   License register Informix 

7.   Register of studies and teaching 
programmes 

Informix 

8.   Registration of documents Informix 

9.   Lecturers’ database Microsoft SQL Server 

10.   Students’ database Microsoft SQL Server 

11.   Education management information 
system 

Informix 

12.  Educational Supply Center School education programmes Informix 

https://eugdpr.org/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQoMC9i7riAhX_AxAIHb3cDysQFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.itc.smm.lt%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F12%2FDBVS-ir-kitu-alternatyvu-studija-2008.doc&usg=AOvVaw03EYuq81qZvPVbFh0D-Nvg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQoMC9i7riAhX_AxAIHb3cDysQFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.itc.smm.lt%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F12%2FDBVS-ir-kitu-alternatyvu-studija-2008.doc&usg=AOvVaw03EYuq81qZvPVbFh0D-Nvg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQoMC9i7riAhX_AxAIHb3cDysQFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.itc.smm.lt%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F12%2FDBVS-ir-kitu-alternatyvu-studija-2008.doc&usg=AOvVaw03EYuq81qZvPVbFh0D-Nvg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQoMC9i7riAhX_AxAIHb3cDysQFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.itc.smm.lt%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F12%2FDBVS-ir-kitu-alternatyvu-studija-2008.doc&usg=AOvVaw03EYuq81qZvPVbFh0D-Nvg
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13.   Textbook register  Postgre SQL 

14.  National Examination Center National Examination Center 
Information System 

Oracle 

15.  Schools: Scholars database Paradox or Informix 

16.   School library PostgreSQL 

17.   Education reports Paradox arba Informix 

18.  VET school Students’ database Paradox 

19.   Library system PostgreSQL 

20.  Higher education institutions Student database Oracle 

21.   Library system Oracle 

22.  Municipalities Students and scholars database Paradox or Informix 

23.   Register of education and science 
institutions 

Informix 

 

5. Would you recommend any good practices related to data management courses from your country or from 

abroad? 

I would recommend to follow EU practice (GDPR), as it is well prepared and applicable to all our neighbors and 

collaborating countries. This means we can collaborate between countries efficiently, with a common view and 

understanding on data security and managemenet. 

 

6. What would you improve in data management education if you could be empowered to implement changes in 

HEI and VET institutions? 

I would add more topics on data management: managers, engineers, artists – everyone has to gain these 

knowledge. We are encouraging startups in our university. Each entrepreneur needs the understanding on: 

- data governance and data quality management 
- database management systems 
- data analytics/data mining 
- enterprise content management 
- big data management, etc. 

 

7. In your opinion, what are the most important areas of your life in which you can use data skills?  

The most important application of data management is in professional work: 

- Personal data protection (e.g. product design) 
- Customer databases 
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- Better CRM 
- Information distribution between employees and teams 
- Company data security 
- To make company services more efficient 
- To help employees work faster/more efficient 
- To improve communication inside the company 

These areas are important not just for the companies working with data, but for each company which seeks to 

expand and to improve its efficiency and profit. Person with data management skills is a valuable employee. 

 

ZAŁĄCZNIK 5: WYNIKI ANKIETY VGTU 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

i
 https://www.irishtimes.com/sponsored/pwc/data-analytics-an-underutilised-resource-for-irish-businesses-
1.3621902 


