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Oferta dydaktyczna Instytutu Statystyki i Demografii SGH -  komercyjny kurs 

dokształcający   

1.Wstęp 

Oferta dydaktyczna Instytutu Statystyki i Demografii SGH  obejmuje kurs 

dokształcający 30-to godzinny o charakterze warsztatów ze statystyki z wykorzystaniem 

programu Excel o nazwie „Statystyka z programem Excel”. Kurs jest  intensywny, 

zajęcia mają się odbywać co tydzień, w porcjach 6 godzinnych  lub 7,5 godzinnych.  Jest 

adresowany do studentów wszystkich trzech szczebli edukacji akademickiej oraz do 

absolwentów uczelni wyższych i praktyków życia gospodarczego. Wykładowcami 

przedmiotu będą pracownicy Instytutu Statystyki i Demografii, KAE  SGH w Warszawie. 

 

2. Kurs I „Statystyka z programem Excel” 

 

Celem kursu jest przekazanie słuchaczom podstawowej wiedzy ze statystyki, 

wykształcenie umiejętności rozpoznania dostępnych w programie Excel, gotowych 

procedur statystycznych oraz nabycie umiejętności  ich odpowiedniego praktycznego 

wykorzystywania  do analizy danych  i interpretacji wyników przeprowadzonych 

obliczeń. 

 

Nabycie umiejętności komputerowego wspomagania statystyki programem Excel 

może zainteresować studentów i absolwentów SGH oraz te  wszystkie osoby  spoza 

naszej uczelni,  które z różnych powodów odczuwają potrzebę szybkiego pogłębienia 

swojej wiedzy w tym zakresie. Warunkiem udziału w kursie jest posiadanie świadectwa 

dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz opłata czesnego.  

 

Zajęcia, planowane w formie warsztatów, mają trwać krótko, około miesiąca, a 

dokładnie 5 tygodni (wersja A kursu) lub 4 tygodnie (wersja B kursu). Porcja   30  godzin 

zajęć lekcyjnych  dzielona jest na części 6 godzinne (razem 5 spotkań w kolejne 

popołudniowe piątki, godziny 15.20 – 20.40; wersja A  kursu)  lub 7,5 godzinne (razem 4 

spotkania w kolejne soboty, godziny 8.55  – 16.05; wersja B kursu). Grupa uczestników 

nie może być zbyt liczna, planowana jest na minimum 16, a maksimum 20 osób. 

 

Odpłatność ponoszona przez uczestników warsztatów jest  zróżnicowana.  Niższe, 

ulgowe czesne dotyczy studentów wszystkich trzech stopni  edukacji wyższej.  

Czesne, konieczne do zapłacenia przez studentów studiów licencjackich lub 

magisterskich czy też doktoranckich wszystkich uczelni wyższych (krajowych i 

zagranicznych), ustalone jest na poziomie 450  zł  (za 30 godzin lekcyjnych zajęć).  

Pozostali uczestnicy  kursu ponoszą  wyższe koszty czesnego,  na poziomie 600 zł. 

 

Zajęcia odbywają się  w zwykłych salach, a uczestnicy warsztatów przychodzą 

na  wszystkie zajęcia z własnymi laptopami i zainstalowanym tam programem Excel 

2007 (lub z wyższym numerem - rokiem).   

 

Plan zajęć kurs I „ Statystyka z programem Excel” 

 

1. Populacja generalna a losowa próba, statystyka opisowa. 6 godzin.  
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2.Wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. 6 godzin.  

 

3. Wnioskowanie statystyczne: estymacja parametrów populacji generalnej i weryfikacja 

    hipotez statystycznych. 6 godzin.  

 

4. Analiza zależności oraz analiza skorelowania. 3 godziny.  

 

5. Analiza regresji liniowej. 6 godzin.  

 

6. Średnie ruchome, wygładzanie wykładnicze. 3 godziny.  

 

Zajęcia edycji I kursu I mogą się odbyć w pięciu różnych, proponowanych niżej 

terminach.  Termin rozpoczęcia kursu I zależy od liczby zgłaszających się osób. Kurs 

może się odbyć tylko w tym  terminie,  na który liczba zgłoszeń będzie nie mniejsza od  

piętnastu. 

 

Planowane terminy zajęć wersji A kursu I „ Statystyka z programem Excel” – 

spotkania piątkowe, po 6  godzin lekcyjnych 

 

Terminy A - 1 ,  piątki, godziny 15.20 – 20.40 

 

1.   13        listopada          2015 r. 

2.   20    listopada          2015r.  

3.   27    listopada          2015r.   

4.   4    grudnia         2015 r.   

5.  11    grudnia         2015 r.  

 

Termin rezerwowy, piątek,  godziny 15.20 – 20.40 

 

1.  18  grudnia        2015 r.   

 

Terminy A - 2,  piątki,  godziny 15.20 – 20.40 

 

1.  15  stycznia         2016 r.   

2.   22  stycznia         2016 r.  

3.   29  stycznia         2016 r.  

4.     5  lutego         2016 r.  

5.   12  lutego        2016 r.  

Planowane terminy zajęć wersji B kursu I „ Statystyka z programem Excel” – 

spotkania sobotnie, po 7,5  godzin lekcyjnych 

 

Terminy B - 1, soboty, godziny 8.55 – 16.05 

 

1.    7     listopada           2015 r.  

2.   14     listopada           2015 r. 
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3.   21     listopada           2015r.  

4.   28 listopada        2015r.  

 

Terminy B - 2, soboty, godziny 8.55 – 16.05 

 

1.   5 grudnia       2015 r.  

 2.  12 grudnia       2015 r. 

 3.  19 grudnia      2015 r.  

 4.  15 stycznia       2016 r. 

 

Terminy B - 3, soboty, godziny 8.55 – 16.05 

 

1.   23 stycznia       2016 r. 

2.   30 stycznia       2016 r.  

3.     6 lutego       2016 r.  

4.  13  lutego       2016 r. 

 

Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia kursu jest aktywne uczestnictwo 

w zajęciach oraz zaliczenie egzaminy praktycznego, weryfikującego zdobytą wiedzę. 

 

3. Dlaczego warto zapisać się na kurs „Statystyka z programem Excel”? 

 

W zamyśle organizacyjnym kurs  tworzony jest  wokół osi,  którą stanowi  

praktyczne wykorzystywanie  metod statystycznych w różnych  dziedzinach życia 

gospodarczego i społecznego. W proporcjach podziału zakresu materiału  na teorię i 

praktykę wyraźnie przeważa praktyka.   

 

Wspomaganie komputerowe zajęć mają poniekąd zapewnić sami słuchacze 

przynosząc na zajęcia własne laptopy. Zalecanie pracy na zajęciach na własnych 

laptopach spełnia pewien zamierzony cel, ma mianowicie pomóc słuchaczom  w 

tworzeniu  w czasie zajęć swego rodzaju własnego warsztatu pracy. Po zakończeniu 

kursu  na dysku laptopa pozostaje zapisany konkretny, materialny  ślad wykonanych 

ćwiczeń oraz rozwiązania polecanych zadań. 

 

Przekaz materiałów do zajęć odbywa się tylko drogą elektroniczną. Materiałami 

tymi są przecież  nie tylko prezentacje tekstowe, zadania,  zestawy wzorów czy tablic, 

ale również duże zbiory danych.  Praca na własnym laptopie umożliwia słuchaczowi 

bezpośredni dostęp do tych materiałów w trakcie każdych zajęć. 

 

Pracę  słuchaczy w czasie zajęć na własnych laptopach traktujemy jako  bardzo 

ważny  atut proponowanego kursu. Dodatkowe  atuty to niewielka grupa słuchaczy (16 – 

20 osób),  niska cena  (ulgowa i zwykła) oraz organizacja zajęć (w kolejne popołudnia 

piątkowe – wersja A kursu I,  w kolejne soboty –  wersja B kursu I).  
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Można wyrazić nadzieję, że proponowany kurs odpowiada zapotrzebowaniu 

studentów oraz pracujących już  absolwentów wyższych uczelni na określone praktyczne 

umiejętności i cieszyć się będzie zainteresowaniem słuchaczy. 

 

 

4. Warunki uczestnictwa w kursie „Statystyka z programem Excel” 
 

Wymagane dokumenty: 

 

- formularz rejestracyjny  

- umowa o warunkach odpłatności za kurs dokształcający 

- kwestionariusz osobowy 

- jedna fotografia 

- potwierdzenie uiszczenia opłaty 

- dokument potwierdzający wykształcenie (do okazania świadectwo maturalne, dyplom 

   licencjata lub  magistra) 

- dokument potwierdzający prawo do opłaty ulgowej (do okazania ważna legitymacja 

   studencka lub  doktorancka) 

 

Dane do przelewu opłaty: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

Al. Niepodległości 162 

O2-554 Warszawa 

 

Cena kursu: 600 zł 

Cena ulgowa kursu: 450 zł 

 

Numer konta bankowego:  PLN 91 1240 1112 1111 0000 0165 0961 

W tytule płatności:  Statystyka z programem Excel 

oraz dopisek: KAE/KIS/0201 

 
Kontakt: 

Instytut Statystyki i Demografii  

Ul. Madalińskiego 6/8, pokój 203, II piętro 

02-513 Warszawa 

Tel. 22 564 86 43  –  Maria Sobieszek 

Tel.  698 592 168  –  Irena Kasperowicz-Ruka 

 


