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“Biznes Analitikası” Təlim Proqramı   
   

   

Təlimçi: Etibar Hüseynli    

E-mail: e.huseynli@qss.az    

   

Dərs Saatları: Bazar günləri: 16:00 –  18:35 (6 həftə)   

   

Proqramın təsviri   

   

Bu kurs Biznes Analitikasını öyrənmək istəyən və bu sahədə heç bir bilik və tərcübəsi olmayan biznes 

mütəxəssisləri və tədqiqatçılar üçün zəruri bilikləri əhatə edir.  Siz data analizi mütəxəssisinin 

məlumatı əldə etmək və həmin məlumat əsasında təsviri və analtik təhlillər aparmaqla marketinq, 

idarəetmə, maliyyə və biznes qərarlarının verilməsində əhəmiyyət kəsb edən metodoloigyaları real iş 

mühitində qarşılaşılan problemlərə tətbiq etməklə öyrənəcəksiniz. Bununla sizdə dataya əsaslanaraq 

daha ağıllı qərarlar vermək üçün analitik düşüncə tərzi formalaşacaq. Son olaraq Analtika Konsaltinq 

Lahiyəsi (AKL) vasitəsi ilə siz kursda qazanlılan bilikləri yerli müəsisələrin analitika təcrübələrinə 

tətbiq etməklə müvafiq biznes strategiyası məsləhətlərinizi verəcəksiniz.   

   

   

Kursun Məqsədləri   

   

Bu kurs müəssisə və şirkətlərdə böyük həcmli məlumatı optimal şəkildə idarə etmək üçün praktiki 

bələdçi rolunu oynayır. Bu həm də təlim iştirakçılarının təşkilatlardakı datadan və biznes analitikasının 

imkanlarından istifadə etməklə rəqabatədavamlı qərarlar vermələrinə kömək edir. Praktiki keyzlər 

vasitəsi ilə biz Biznes Analitikasının hansı formada  daha ağıllı qərarlar verməyə vasitəçi olduğuna 

şahid olacağıq. Bu kursda siz bir çox elm sahələrini və proqram paketlərindən seçilmiş mövzuları sadə 

və praktiki üsullarla öyrənib real problemləri analitikanın imkanları ilə həll etmə səriştəsi 

qaznacaqsınız. Kursda qazanılan biliklər həmçinin elmi əsaslı tədqiqatlarda istifadə edilən bəzi analitik 

metodologiyaları başa düşmək və tətbiq etməyə imkan verəcək.   
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Ədəbiyyat   

   

 Essesntials of Business Analytics by Camm, Cochran, Fry, Ohlmann, Anderson, Sweeney, Williams  
 Business Statistics A first Course, David M. Levine, Timothy C.Krehbiel, Mark L. Berenson   

Barry Render, Ralph M. Stair, Jr, Michael E. Hanna (2012) Quantative Analysis for Management.   

Pearson   

 Business Analytics Principles, Concepts, and Applications with SAS: What, Why and How, 1st 

edition by Marc J. Schniederjans, Dara G. Schiederjans and Christopher M. Starkey.   

      

   

Təlim tapşırıqları və qiymətləndirmə meyarları   

   

Tapşırıq   Qiymətin %-i   Son müddət   

Taqşırıq 1   15   Təyin olunan vaxt   

Tapşırıq 2   
15   

Təyin olunan vaxt   

Analitika Konsaltinq Lahiyəsi (AKL) 

ilkin hesabat   

10   

3-cü Sessiyadan 2 gün əvvəl   

AKL yazılı hesabat    
44   

5-ci sessiyadan 2 gün əvvəl   

İştirak   16   Hər dərs   

     

   

Tapşırıqların ətraflı izahı   

   

Tapşırıq 1&2/Keyz/Diskussiya   

   

Siz təlim müddətində tədris olunan texniki bilikləri dərhal real data üzərində tətbiq etməklə 2 tapşırıq 

və Analitika Konsaltinq Layihəsini icra edəcəksiniz. Tam bal almaq üçün siz tələb olunan tapşırıqı 

vaxtında icra etməlisiniz. Hər iştirakçı təyin edilən datanı analiz edərək öz məsləhətlərini hesabata 

daxil etməlidir.    

   

   

Analitik Konsaltinq Layihəsi (AKL)   
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Hər təlim iştirakçısı Analitika Konsaltinq Lahiyəsi üçün yerli bir müəssisə seçməlidir. Təlim 

müddətində siz seçilmiş müəsisə üçün rəhbərliyə təqdim edilməsi məqsədilə analizlər aparıb 

məsləhətlərinizi hazırlayacaqsınız. Bu lahiyə marketinq, təchizat, insan resurlarının idarə olunması, 

logistika, maliyyə, təhsilin idarə olunması vəs istiqamətlərdə ola bilər. Siz bir marketi, bankı, mobil 

operatoru, universiteti, təlim mərkəzi, dövlət qurumu vəya xəstəxananı seçə bilərsiniz. AKL-nin 

komponentlərinə 1-2 səhifəlik  proqres hesabat(kurs qiymətinin 10%-i) və 8-12 səhifəlik yazılı 

hesabat(kurs qiymətinin 44%-i) daxildir. İştirakçılar AKL ideyası üzərində 2-ci dərsdən etibarən 

işləməyə başlayacaq və bu təlim müddətində davam edəcəkdir. Təm qiymət almaq üçün iştirakçılar, 

yazılı hesabatı son müddətdən əvvəl təqdim etməlidirlər.    

      

Təlim xülasəsi & Dərslərin cədvəli   

   

Sessiya   Mövzu   Keyzlər/Tapşırıqlar/Mətnlər   

         

Sessiya 1   

   

Statistikaya giriş,   

Təsviri Statistika (SPSS+Excel)   

Qualtrics ilə tədqiqat üsulları   

Keyz-MIT Sloan: Creating Business   

Value with Analytics Keyz müzakirə     

Tapşırıq 1   

         

Sessiya 2   

Biznes Analitikləri Üçün Zəruri Tableu   

Bilikləri   

Tableau ilə Data Mining   

Tableau ilə Churn Analizi   

Keyz – Ivey Project Dilemma at   

Canadian Shield Insurance    

A&B Test, Chi Square Test Keyz   

         

Sessiya 3   
Advanced Data Mining (Tableau)  

Chi Square test    

Harvard Business School:    

The Dark Side of Customer Analytics    

         

Sessiya 4   

Simple Linear Regression, F test ANOVA   

Multiple Regression, MANOVA   

Logistic Regression   

Gretl ilə Reqressiya analizi   

Advanced Statistics Applications (SPSS)   

IIM: Markdown Optimization for an 

Indian Apparel Retailer –    

         

Sessiya 5   
Biznes Analitikləri Üçün Zəruri R bilikləri 

AKL – Analitik Konsaltinq Layihəsi   

IIM: HR Analytics at Scaleneworks    

         

Sessiya 6   

Ümumi təkrar   

Analitiklər üçün ünsiyyət  qaydaları və  

Diskussiya   
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təqdimat bacarıqları   

         

   

Xüsusi qeyd   

   

• Mövzuların cədvəli ehtiyac yarandıqda tənzimlənə bilər.    

• Təlimçi sizə təlim zamanı xüsusi keyz və ev tapşırıqlar ünvanlaya bilər.   

   


