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V svetu

kdo je ta 'nekdo'?

podjetništva se

Podatkovni znanstvenik.

pojavlja nov
ključni igralec:

podatkovni
znanstvenik,

visoko usposobljen strokovnjak, ki s
svojim speciﬁčnim znanjem in
radovednostjo odkriva uporabne
informacije v masovnih

podatkih.

Samo najti ga morate, ga vplesti v vaš
posel in mu dovoliti preoblikovati vaše
podatke v poslovne priložnosti.

Sliši se preprosto, a, glede na to, da ni
ravno veliko univerzitetnih programov, ki
ponujajo program podatkovne znanosti,
to ni ravno preprosta naloga.

Projekt Da.Re. je bil zasnovan z
Njihova nenadna prisotnost na
podjetniški sceni sovpada z dejstvom,
da je vedno več podjetij soočenih z
najrazličnejšimi tipi in količinami
podatkov kot še nikoli doslej. Če vaše
podjetje shranjuje različne tipe

in količine podatkov, če so
najpomembnejše informacije za vaš
posel skrite v vrsticah in stolpcih
številk, če vlagate veliko truda v
podatkovno analitiko, potem res
potrebujete nekoga, ki je sposoben
upravljanja in preoblikovanja

vaših poslovnih podatkov
v, za vaš posel koristne,
informacije.

namenom premostitve vrzeli med
dejanskimi potrebami podjetij in
usposabljanji, ki jih nudijo visokošolske
institucije in s tem izboljšati delovanje
t.i. "trikotnika znanja"*. Rezultat je
oblikovanje programa,

namenjenega izobrazbi
podatkovnih
znanstvenikov, zasnovanega na
dejanskih potrebah podjetij, ki bi tako
lahko zagotavljal formacijo
strokovnjakov na področju masovnih
podatkov, z ustreznimi veščinami,
pripravljenih za takojšen nastop na
delovno mesto.
*izobraževanje-raziskovanje-inovacije

podatkov. Domač v digitalnem

pomaga odločevalcem v
pogovorih o komercialnih in
strateških usmeritvah

kraljestvu, si je sposoben zamisliti

glede produktov, procesov in odločitev.

Podatkovni znanstvenik odkriva
nove reči, medtem ko plava v oceanu

obliko ogromnih količin podatkov in
tako odpira možnosti njihove

Kaj so veščine podatkovnega

nadaljnje obdelave.

znanstvenika? Pomislite na njega ali njo
kot na hibrid: heker, analitik, komunikator

Tekom svojega potovanja polnega

in svetovalec. Zelo mogočna, a hkrati zelo

odkritij, podatkovni znanstvenik

redka kombinacija.

SPOZNAJTE NAŠ TEČAJ,
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PODJETJE ALI IZOBRAZITE ENEGA SVOJIH ZAPOSLENIH

Masovni podatki

“

KOMPLEKSEN (NE)STRUKTURIRAN PODATKOVNI TOK, KI GA
PONUJAJO DRUŽBENI MEDIJI, INTERNET STVARI, TRANSAKCIJE,
SENZORJI, INTERAKCIJA STROJ-STROJ, RFID ZNAČKE.

”
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