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Zarządzanie projektami – M50

Nazwa modułu kształcenia w języku angielskim
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Forma kształcenia
Poziom przedmiotu
(podstawowy/specjalnościowy/
ogólnouczelniany/kierunkowy/praktyczny)
Status przedmiotu (obowiązkowy/do wyboru)
Poziom modułu kształcenia
Język wykładowy
Semestr realizacji modułu
Liczba punktów ECTS
Liczba godzin

Project Management
Zarządzanie
ogólnoakademicki
studia niestacjonarne
kierunkowy

obowiązkowy
I stopień
polski
VI
4
Forma modułu: wykład

Forma modułu: ćwiczenia

15

15
Katedra Zarządzania
Podstawy zarządzania, Teoria organizacji, Podstawy rachunkowości,
Badania marketingowe, Finanse przedsiębiorstwa, Zarządzanie
zasobami ludzkimi

Jednostka realizująca moduł
Moduły poprzedzające

Syntetyczna charakterystyka modułu
Duża zmienność warunków funkcjonowania przedsiębiorstw powoduje, że coraz większego znaczenia nabierają działania
niepowtarzalne, złożone przedsięwzięcia, zwane projektami, które wymagają odmiennego podejścia do zarządzania nimi.
W module wskazuje się na rolę zarządzania projektami, prezentuje się terminologię oraz metody zarządzania projektami.

Cele modułu
Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami zarządzania projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi oraz
zasadami ich realizacji. Pozyskanie umiejętności i wiedzy praktycznej niezbędnej do sprawnego zarządzania projektami.
Przekazanie umiejętności definiowania celów i założeń projektowych, opracowania dokumentacji projektowej,
harmonogramu oraz systemu kontroli realizacji projektów.

Opis efektów kształcenia modułu
Symbol
efektu
kształcenia
dla modułu

W_01

W_02

U_01

U_02

U_03

Osiągnięte efekty kształcenia

Odniesienie do efektów kształcenia
dla kierunku

Wiedza:
student zna podstawową terminologię z
zakresu
zarządzania
projektami
ekonomicznymi i organizacyjnymi
student zna zasady oraz standardowe metody
planowania przedsięwzięć projektowych
Umiejętności:
student analizuje zjawiska i procesy
zachodzące w organizacji oraz jej otoczeniu w
celu identyfikacji możliwości usprawnienia lub
doskonalenia istniejącego systemu
student posiada umiejętność definiowania
projektu, formułowania założeń i zadań
projektowych
student potrafi opracować wariantowanie
rozwiązań oraz dokonać wyboru wariantu
optymalnego

K_W03+++
K_W06+++
K_W10+++

K_U01+++
K_U03+++
K_U08+++
K_U09++
K_U10++

K_01

K_02

Kompetencje społeczne:
przygotowanie do pracy zespołowej w związku
z projektowaniem w dziedzinie przedsięwzięć
ekonomicznych i organizacyjnych.
rozwinięcie zdolności
do generowania
wielowariantowych rozwiązań projektowych

K_K02+++
K_K06++
K_K07++

Treści kształcenia modułu
Forma modułu: wykład
1. Wprowadzenie teoretyczne
- pojęcie i zakres projektów ekonomicznych
i organizacyjnych,
- istota i rodzaje projektów,
- rola projektów w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
- przyczyny realizacji projektów w przedsiębiorstwach,
- zasady planowania przedsięwzięć projektowych,
- ramowe ujęcie organizacji systemu zarządzania
projektami,
- cykl życia projektu według metodologii UNIDO.

Forma modułu: ćwiczenia
Planowanie cyklu projektowo-realizacyjnego:
1. Identyfikacja i diagnoza stanu faktycznego organizacji.
2. Definiowanie projektu.
3. Sformułowanie założeń i zadań projektowych.
4. Dobór kryteriów wyboru rozwiązań projektowych.
5. Planowanie przebiegu i zasobów projektu.
6. Opracowanie projektu wstępnego i wariantowanie
rozwiązań.
7. Wybór wariantu racjonalnego.

2. Praktyczne aspekty zarządzania projektami
- inicjowanie i definiowanie projektów
- formy organizacyjne zespołów projektowych,
- rola i kompetencje kierownika projektu,
- praktyczne aspekty zarządzania projektem,
- identyfikacja problemu i zbieranie informacji,
- diagnoza przyczyn problemów,
- budżetowanie,
- znaczenie ryzyka w planowaniu projektu,
- metody oceny i wyboru wariantów,
- metody harmonogramowania (wykresy Gantta, metody
sieciowe),
- metody prognozowania dla potrzeb zarządzania
projektami.
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Metody dydaktyczne






Wykład:
prezentacja treści teoretycznych z użyciem projektora multimedialnego
prezentacja przykładów projektów ekonomicznych i organizacyjnych.
Ćwiczenia:
omawianie struktury dokumentacji projektowej,
dyskusja,
praca w grupach.

