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Nazwa przedmiotu1): Zarządzanie projektami

Numer katalogowy:

Wydział, dla którego przedmiot jest 

realizowany8):

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): Project Management

Kierunek studiów4): Logistyka

Koordynator przedmiotu5): dr hab. Jarosław Gołębiewski

Prowadzący zajęcia6): Pracownicy katedry

Jednostka realizująca7): Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa

Cykl dydaktyczny10): 
KO b) Jęz. wykładowy11)

2 polski

Status przedmiotu9): 
a) przedmiot d) forma studiów

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:

-zapoznanie studentów z istotą i specyfiką zarządzania projektami

- zapoznanie z metodami i  fazami procesu projektowania przedsięwzić gospodarczych i społecznych

-zapoznanie z  metodami oceny projektów 

KO  stacjonarne / niestacjonarne

15

a4) seminaria

analiza i interpretacja tekstów źródłowych indywidualne projekty studenckie

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

a) forma dydaktyczna b) liczba godzin

a1) wykład 15

a2) ćwiczenia audytoryjne

a3) ćwiczenia laboratoryjne

Metody kompleksowe i wycinkowe zarządzania projektami. Metodyka PRINCE 2. Techniki organizacji zespołu projektowego. Techniki opisu struktury
projektu. Techniki harmonogramów. Techniki sieciowe. Narzędzia informatyczne wspomagające proces zarządzania projektami.

Metody dydaktyczne14):

dyskusja eksperyment

projekt badawczy studium przypadku

rozwiazywanie problemu gry symulacyjne

Pełny opis przedmiotu15):

A.     wykłady

Geneza i charakterystyka zarządzania projektami. Model funkcjonalny zarządzania projektami. Instytucjonalne formy zarządzania projektami. Planowanie
przebiegu i zasobów projektu. Metody oceny projektów. Ryzyko i wykonalność projektów. Metody zarządzania programami i projektami europejskimi.
Metodyka projektowania zmian w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstw. Projekty logistyczne.

B.     ćwiczenia

konsultacje zespołowe projekty studenckie

inne …

inne… inne …

Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):
podstawy zarządzania, 

Założenia wstępne17): znajomość podstawowych funkcji i metod zarządzania, 
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01, 02, 03 3,04

01, 02, 04

Waga w % Waga w %

10% 50%

40%

UWAGI24):

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć
obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

Efekty kształcenia18):
(z kolejnymi numerami, 01, 02, 03 itd.)

01 - objaśnia istotę i specyfikę zarządzania projektami 05 -

02 - rozróżnia i dobiera formy organizacyjne i metody realizacji 
projektów gospodarczych i społecznych

06 -

03 - inicjuje, przygotowuje i przeprowadza projekty w ramach 
programów europejskich, projekty zmian w strukturze organizacyjnej 
przedsiębiorstw,  projekty w zakresie procesów logistycznych, projekty 

inne… inne..

08 -

07 -

04 - dobiera metody i przeprowadza ocenę projektów gospodarczych i 
społecznych

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych
ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany 
temat

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie 
zajęć przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

zaliczenie wykładów pisemne test komputerowy 

egzamin ustny

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 

kształcenia 20):

okresowe prace pisemne imienne karty oceny studenta

złożone projekty treść pytań egzaminacyjnych z oceną

inne… inne..

inne… inne..

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 

końcową21):

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie 
zajęć przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

Element oceny Element oceny

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych
ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany 
temat

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć
obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

zaliczenie wykładów pisemne test

egzamin ustny inne..

inne… inne..

Miejsce realizacji zajęć22): sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 

a) podstawowa

    Karmańska A., 2007. Zarządzanie kosztami a rachunkowość finansowa. Difin, Warszawa.

Nowak E., 2006. Strategiczne zarządzanie kosztami. Oficyna Ekonomiczna, Kraków. 

b) uzupełniająca

   Nowicka-Skowron M., 2000. Efektywność systemów logistycznych. PWE, Warszawa.    

Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Zdz. (2008): Logistyka w przedsiębiorstwie. Wyd.IV zmienione, PWE, Warszawa.

   Czasopisma: Gospodarka Materiałowa i Logistyka.

    Piechota R., 2005. Projektowanie rachunku kosztów działań. Difin, Warszawa.

    Twaróg J., 2003. Koszty logistyki przedsiębiorstw. ILiM, Poznań.

8.

LWLOM204 WNE_Logistyka_2_12.03.2012, 2013-05-28


