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Przygotowanie do certyfikatu dla analityków biznesowych 
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Czym jest certyfikat ECBA IIBA? 

IIBA to największa na świecie organizacja dotycząca analizy biznesowej. Słynie z: 

• BABOK Guide – Business Analysis Body Of Knowledge – zbioru dobrych 

praktyk analizy biznesowej opracowywanego przez wiele lat i recenzowanego 

przez tysiące analityków biznesowych z całego świata 

• oraz certyfikacji dla analityków biznesowych. 

 

ECBA (Entry Certificate in Business Analysis) – certyfikat potwierdzający znajomość 

podstawowej wiedzy z analizy biznesowej na podstawie BABOK Guide. Na tym 

poziomie nie jest wymagane udokumentowane doświadczenie w pracy analityka – 

mogą podejść do niego zarówno osoby chcące się przekwalifikować, zdobyć 

podstawowe kompetencje lub pracujące jako analityk, by usystematyzować wiedzę. 

Dlaczego warto, by pracownik zdobył certyfikat? 

• Dla firmy – pracownik zdobędzie i potwierdzi kompetencje na poziomie innych 

analityków biznesowych – wykorzystanie dobrych praktyk zwiększy jakość – 

potrzeby biznesowe będą lepiej określone, a rozwiązania skuteczniejsze 

• Dla pracownika - nauka zapewni rozwój, a certyfikat – wartościowy benefit 
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Co znajduje się w kursie? 

• Lekcje nagrane w formie wideo i audio (7,5 godziny). 

• Plan nauki rozpisany na 2 miesiące – uwzględniający zdabadane naukowo 

metody skutecznego uczenia się i powtarzania. 

• Materiały dodatkowe – mapy, zestawienia, notatki pomagające w nauce. 

• Zestaw 5 testów – w sumie 250 pytań egzaminacyjnych. 

• 2 spotkania wideo Q&A na żywo. 

• Spełnienie wymagań certyfikacyjnych przez zebranie godzin rozwoju 

zawodowego. 

• Bonus: Sprawdzone naukowo metody skutecznego uczenia się. 

• Wsparcie moje i innych kursantów (również tych, którzy już zdali egzamin) na 

zamkniętej grupie facebookowej. 
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Jak to działa? 

1. Zgłoszenie pracownika do kursu do 31.01.2021 r. przez: 

a. zakup na stronie edu.analizait.pl – automatyczne wystawienie faktury 

b. lub kontakt mailowy (kontakt@analizait.pl) z podaniem danych firmy 

2. Pracownik otrzymuje dostęp do platformy z kursem po otrzymaniu płatności 

3. Pracownik przechodzi lekcje kursu od 1.02.2021 r. zgodnie z harmonogramem 

rozpisanym na 2 miesiące i resztą grupy lub we własnym tempie, rozwiązuje 

testy, dyskutuje z innymi kursantami (ze wszystkich edycji) i z trenerem 

na grupie facebookowej oraz 2 spotkaniach wideo 

4. Pracownik zapisuje się na egzamin (płatność, wybranie daty we własnym 

zakresie, kurs podpowiada jak to zrobić), podchodzi do niego 

5. Pracownik zdobywa certyfikat i wykorzstuje zdobytą wiedzę 

Jaki jest koszt? 

Koszt kursu: 997 zł brutto (810,57 zł netto). 

 

Koszt kursu nie zawiera dostępu do BABOK Guide (licencja IIBA) ani podejścia 

do egzaminu. Pracownik (lub firma) wykupuje to we własnym zakresie. Koszt ok. 910 

zł. W zakresie członkostwo IIBA wraz z przebogatą biblioteką zasobów edukacyjnych.  

mailto:kontakt@analizait.pl
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Dla kogo jest ten kurs? 

Kurs jest dla osób, które: 

• nie mają doświadczenia w analizie biznesowej, chcą się przekwalifikować 

lub zdobyć uzupełniające kompetencje do obecnego stanowiska pracy, 

• pracują w roli analityka (lub pokrewnej), ale nie mieli okazji zdobyć solidnych 

podstaw do tego zajęcia, 

• chcą poznać analizę biznesową wg uznanego standardu BABOK Guide IIBA 

i mieć motywację do skutecznego usystematyzowania wiedzy, 

• chcą potwierdzić certyfikatem posiadaną wiedzę nt. analizy biznesowej, 

• chcą zdobyć cel rozwoju zawodowego w firmie, 

• znają język angielski na poziomie co najmniej B2 (rozumieją znaczenie 

głównych wątków zawartych w złożonych wypowiedziach na tematy konkretne 

i abstrakcyjne, w tym merytoryczne dyskusje z zakresu jej specjalności) – 

egzamin jest w języku angielskim, kurs jest w języku polskim z podawaniem 

angielskich zwrotów (taka forma ułatwia zrozumienie materiału), testy 

są w języku angielskim jak w oryginale. 
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Jaki jest zakres kursu? 

• Wstęp – IIBA, BABOK Guide, ścieżka certyfikacji, certyfikat ECBA 

• Wymagania do spełnienia, jak się przygotować i zapisać na egzamin 

• Analiza biznesowa 

• Kompetencje 

• Kluczowe pojęcia 

• Techniki 

• Planowanie i monitorowanie analizy 

• Wydobywanie wymagań i współpraca 

• Zarządzanie cyklem życia wymagań 

• Analiza strategii 

• Analiza wymagań i projektowanie 

• Ocena rozwiązania 

• 5 testów egzaminacyjnych – w sumie 250 pytań 

• Materiały po angielsku, słownik pojęć 

• Jak zdać egzamin 

• Dodatek: skuteczne metody uczenia się 
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Dane do nawiązania współpracy 

analiza IT Hanna Wesołowska 

ul. Lęborska 3b 

80-386 Gdańsk 

NIP: 9571006377 

Nr konta bankowego: 51 1140 2004 0000 3402 7823 5019 

Dlaczego u mnie? 

Od 11 lat pracuję jako analityk biznesowy w różnych 

branżach i firmach. Od 2,5 roku jako Strategiczny 

Analityk Biznesowy w firmie Lufthansa Systems. 

Od 2012 r. prowadzę znanego analitykom bloga 

analiza IT. Certyfikat IIBA CBAP (Certified Business 

Analysis Professional). Prelegent na największej 

konferencji dla analityków biznesowych na świecie – 

IIBA Building Business Capability organizowanej 

w USA. Mgr inż. Informatyki z PG. Podyplomowe – 

m.in. zarządzanie na SGH i trener na WSB. Uczestnicy moich szkoleń wystawiają 

oceny średnio 5,2 / 6. 100% kursantów, którzy podeszli do egzaminu ECBA – zdali. 
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Zapraszam do kursu 

Zgłoszenie pracownika do kursu do 31.01.2021 r. przez: 

• zakup na stronie edu.analizait.pl – automatyczne wystawienie faktury 

• lub kontakt mailowy (kontakt@analizait.pl) z podaniem danych firmy 

  

http://edu.analizait.pl/product/kurs-zdobadz-certyfikat-ecba-iiba-edycja-iii/
mailto:kontakt@analizait.pl
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Dodatkowe informacje 

Czy warto inwestować w szkolenie on-line zamiast tradycyjnego? 

 
W formie on-line uczestnicy mogą przystąpić do nauki o dowolnej porze, zgodnie 

z preferencjami, posiadanym czasem i poziomem energii. Nagrań mogą słuchać 

podczas dojazdu do pracy, uprawiania sportu, sprzątania, robienia zakupów.  

Nie tracimy bezpośredniego kontaktu, gdyż mamy grupę facebookową oraz 

2 spotkania na żywo, gdzie omawiamy pytania, wątliwości, niejasności. 

To szkolenie ma za zadanie zbudować podstawową wiedzę na temat analizy 

biznesowej. I spełnia to zadanie, co pokazują wyniki kursantów. 

 

 

Jakie wyniki mieli kursanci? 
 

Do tej pory kurs przeszły 82 osoby w 2 edycjach. 8 z nich zdecydowało się podejść 

do egzaminu. 100% z nich zdało egzamin za 1szym podejściem.  

Średnio ci kursanci poprawili swoje wyniki w kursie o 31% uzyskując średni wynik 

z testów na poziomie 72%. 

 

Co o kursie mówią uczestnicy 1szej edycji? 
 

„Polecam kurs „Zdobądź certyfikat ECBA IIBA”. Próbowałem przejść kiedyś przez 

BABOK samodzielnie, ale przy wsparciu grupy i z pomocą Hani, w tempie 
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wyznaczonym przez ramy kursu było to dużo prostsze. Materiału jest dużo: teoria, 

sporo pojęć, terminów, wcale nieoczywistych, bardzo więc pomaga wykład Hani, 

gdzie często omawia je w konkretnym kontekście i porządkuje. Jest też możliwość 

zadawania pytań. Łatwiej o to, gdy jest się na bieżąco z materiałem. Hania omawiała 

temat bardzo zgodnie z BABOK, pod kątem egzaminu. Chyba nie trzeba mieć 

BABOK’a, ale po lekcji warto zajrzeć, czyta się to wówczas inaczej. Gdybym miał 

jeszcze raz podjąć decyzję o kursie, to byłaby ona ponownie na TAK.” 

 

*** 

 

„Polecam kurs zarówno osobom początkującym, jak i takim, które chcą 

usystematyzować wiedzę, poznać dobre praktyki, wzbogacić angielskie słownictwo w 

zakresie BA, poczuć się pewniej. Grupa na FB, pomaga wzajemnie się motywować 

a Hania jest zawsze pomocna i odpowie na każde pytanie. Zdanie certyfikatu będzie 

dopełnieniem całego wachlarza korzyści, które daje ten kurs🙂” Paulina Piekarska-

Kutyła 

 

*** 
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„Dynamiczny, merytoryczny i pełen praktycznej wiedzy oraz wskazówek kurs 

przygotowawczy do ECBA. To więcej niż tradycyjny e-learning, to przygodą 

edukacyjną w obszarze analizy biznesowej, której ogromnym autem jest 

zaangażowanie prowadzącej i praktyczne porady w zakresie egzaminu ECBA. Z 

perspektywy designera pozwala lepiej zrozumieć rolę analityka biznesowego i jego 

warsztat pracy.” Jan Wardecki, Service Designer 

 

 

 

 

 

 

Zgłoszenie pracownika do kursu do 31.01.2021 r. przez: 

• zakup na stronie edu.analizait.pl – automatyczne wystawienie faktury 

• lub kontakt mailowy (kontakt@analizait.pl) z podaniem danych firmy 
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