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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Zarządzanie projektami 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Project menagement 

Kierunek studiów  Ekonomia 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I  

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina Ekonomia i finanse 

Język wykładowy Polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna  
Judyta Przyluska Schmitt, dr 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład    
3 konwersatorium 30 I 

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Brak 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 – Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami w obszarze zarządzania projektami 

C2 – Przekazanie składowych tworzenia projektów 

C3 – Omówienie narzędzi wykorzystywanych w tworzeniu projektów  
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Student zna zadania osób zarządzających projektami K_W08 

W_02 Rozumie mechanizm tworzenia projektów   

W_03 Wie jakie narzędzia służą do tworzenia projektów   

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student potrafi przygotować harmonogram projektu  K_U07 

U_02 Umie graficznie przedstawić projekt  

U_03 Stosuje narzędzia służące przygotowania projektu   

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student podnosi poziom swojej wiedzy i umiejętności K_K01 

K_02 Podejmuje samodzielne prace analityczne w zgodzie z 
normami etycznymi 

 

K_03 Współdziała w zespole  

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Pojęcia związane z zarządzaniem projektami  
2. Definiowanie, planowanie projektu, realizacja planu, kontrola, zamknięcie projektu 
3. Harmonogram projektu 
4. Karta projektu 
5. Obszary sił projektu 
6. Narzędzia do zarządzania projektami 
7. Trójkąt projektowy 
8. Wykres Gantta 

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 Konwersatorium Przygotowanie projektu Omówienie projektu pod 
kątem poznanych na 
zajęciach komponentów 

W_02    

W_…    

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi 

Ocena bardzo dobra – (W) Student przygotował i zaprezentał projekt z uwzglednieniem 

wszystkich poznanych na zajęciach komponentów 

Ocena dobra – (W) Student uwzglednił częściowo poznane na zajęciach komponenty projektu 

Ocena dostateczna – (W) Student nie uwzglednił poznanych na zajęciach komponentów 

Ocena niedostateczna – (W) Student nie przygotował i nie zaprezentał projektu  
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VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

60 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Harper-Smith P., Derry S., Zarządzanie projektami: Szybka droga do sukcesu, MT Biznes 2012. 

Literatura uzupełniająca 

Nicholas J.M., Steyn H., Zarządzanie projektami. Zastosowanie w biznesie, inzynierii i 
nowoczesnych technologiach. Wolters Kluwer, Warszawa 2012. 

 

 


