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1. Cele przedmiotu

C1

C2

C3

2. Efekty kształcenia (EK) Odniesienie do
PEK

Wiedza (W)

EK-W1

EK-W2

EK-W3

Umiejętności (U)

EK-U1

EK-U2

EK-U3

Kompetencje personalne i społeczne (K)

EK-K1

EK-K2

EK-K3

Posiada wiedzę o czynnikach integracji Excela ze środowiskiem informatycznym

Potrafi użyć najlepszych funkcji i obiektów Excela do sporządzenia profesjonalnego 
raportu lub analizy controllingowej

Potrafi umieścić swój obszar pracy (skoroszyty robocze i produkcyjne) w środowisku 
informatycznym w sposób zapewniawjący optymalną z nim współpracę

Potrafi prawidłowo formułować swoje potrzeby w zakresie dostępności danych 
źródłowych dla celów analizy controllingowej

Sylabus przedmiotu

Potrafi wyposażyć swój raport lub analizę controllingową w procedury zasilania danymi 
źródłowymi

Potrafi współpracować z informatykami przy kształtowaniu środowiska analiz 
controlingowych

Narzędzia bazodanowe i analityczne aplikacji MS Excel
warsztaty 

komputerowe

Inżynieryjno-Ekonomiczny zaliczenie bez oceny

mgr inż. Krzysztof Rumiński

excel@system2001.com

Posiada wiedzę o obiektach Excela przeznaczonych do współpracy z bazami danych

Wykształcenie w zakresie korzystania z funkcjonalności Excela do współpracy z bazami danych i do analiz 
controllingowych
Wykształcenie w zakresie zapytań SQL do relacyjnych baz danych, ze szczególnym uwzględnieniem zdania 
Select oraz w zakresie uzyskiwania dostępu do źródeł danych (protokół ODBC)
Wykształcenie w zakresie obietów Excela , w tym tabel przestawnych i agregatów analitycznych (OLAP), i ich 
wykorzystania do tworzenia analiz controllingowych

Posiada wiedzę o funkcjach i obiektach Excela, przeznaczonych do analizy danych i 
tworzenia raportów
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Program przedmiotu:
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3. Metody i narzędzia dydaktyczne:
1.
2.
3.
4.
5

4. Sposób weryfikacji efektów kształcenia:
1.
2.
3.
4.
5

5. Literatura podstawowa i uzupełniająca:

1.

2.

3.

4.

5

6. Dodatkowe informacje o przedmiocie:

Link do artykułu: http://afin.net/artykuly/controlling/IntegracjaSystemowCzySystemZintegrowany.pdf
Przedmiot prowadzony w całości w formie warsztatów komputerowych
Przykłady (większość) bazują na danych http://afin.net/excel/KatalogDane/Sprzedaz.xls lub …/Sprzedaz.mdb

O3- testy wiedzy do samodzielnego wykonania

"MS Query" - W.Gardziński, K.Rumiński, Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2011.03-2011.07

W.Gardziński, K.Rumiński - Controlling i Rachunkowość Zarządcza - Cykl „Optymalna architektura środowiska 
analiz” 5 artykułów (2008-2009) i inne publikacje podane w referencjach prowadzących

"Integracja Systemów, czy System Zintegrowany" W.Gardziński, K.Rumiński, Controlling i Rachunkowość 
Zarządcza 2002, link do artytułu:

M1- wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
M3 – analiza przypadków

SOA (Spreadsheet Oriented Architecture)  W.Gardziński, J.Rumiński, K.Rumiński, Controlling i Rachunkowość 
Zarządcza 2012.08-2012.09
Dowolne opracowanie nt. podstaw języka SQL z przykładami, opartymi na bazach danych MS Jet (SQL 
Server, Access, Excel)

O2- rozwiązywanie problemów w ramach analizy przypadków
O1- zadania wykonywane indywidualnie podczas zajęć przy komputerach

Raporty z wykonania na rejestrach księgowych (tabelach nieskończonych), funkcja Suma.Jeżeli

Dostęp do kostek OLAP jako do plików i do obiektów OLAP udostępnianych przez serwer analityczny

Dane źródłowe, parametry, formuły, słowniki - cztery elementy każdego raportu

Dane źródłowe. Struktura, sposoby przetwarzania, odświeżanie, rozszerzanie zakresu kolumn

MS Query - narzędzie współpracy Excela z bazami danych

Podstawy języka SQL (w zakresie Data Manipulation Language)

M2- ćwiczenia warsztatowe z zastosowaniem aplikacji komputerowych

Raporty z formularzy budżetowych i planistycznych, funkcja Wyszukaj.Pionowo()

Łącza, adresy pośrednie, parametryzacja, formatowanie, Sprawdzanie poprawności

Idealna postać danych źródłowych i proces ich analizy przy pomocy tabeli przestawnej

Agregaty OLAP - struktura, wady i zalety, zakres zastosowań: ROLAP i MOLAP


