
Załącznik nr 1 do uchwały nr 88/2020/2021 
Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

z dnia 29 kwietnia 2021 roku 

KARTA OPISU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

ORGANIZATOR  

CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU 

NAZWA  

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM  

(j. angielski: PROJECT MANAGEMENT)  

TYP STUDIÓW  

DOSKONALĄCE  

DYSCYPLINY NAUKOWE  

NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI 

KIEROWNIK STUDIÓW  

Dr Marek Kasperek marek.kasperek@uekat.pl 

SEMESTRY 

2 

GODZINY 

190 

W tym: 

Wykłady: 53 
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ECTS 
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CELE STUDIÓW 

C1- Pozyskanie wiedzy nt. cyklu realizacji projektu i  metodologii prac projektowych 

C2 – Pozyskanie wiedzy nt. podmiotów uczestniczących w projekcie 

C3 – Pozyskanie wiedzę nt. definiowania zakresu projektu 

C4 - Pozyskanie wiedzy dotyczącej efektywnego planowania i zarządzanie projektem 

C5. Pozyska wiedzę dotyczącą struktury organizacyjnej projektu 

C9 – Uzyskanie  umiejętności planowania dostaw na potrzeby projektu 

C10 -  Uzyskanie umiejętność tworzenia struktury organizacyjnej projektu 

C1- Pozyskanie wiedzy nt. narzędzi analizy finansowej 

C2 – Pozyskanie wiedzy nt. sposobu uzasadnienia korzyści wynikających z realizacji projektu 

C6 – Uzyska umiejętność przeprowadzania analizy wrażliwości w projekcie 

C11 – Uzyskanie umiejętności i wiedzy w zakresie wykorzystania 4P w projekcie 

C12 - Uzyskanie umiejętności i wiedzy w zakresie kalkulacji ceny projektu 

C13 – Uzyskanie wiedzy w zakresie sprzedaży projektu 

C14 - Pozyska wiedzę i umiejętności dotyczące sposobów komunikacji w projekcie 

C15 – Pozyskanie wiedzę i umiejętności dotyczące motywowania i automotywowania 

C16 – Pozyskanie wiedzę i umiejętności dotyczące generowania kreatywnych rozwiązań 

C17- Zapoznanie słuchaczy z uwarunkowaniami prawnymi planowania i realizacji projektów 

C18- Pozyskanie umiejętności dotyczących formalizacji warunków współpracy w projekcie 

C19 - Pozyskanie wiedzy i umiejętności dotyczące obsługi MS Project 

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Symbol 

efektu  

uczenia się 

dla kierunku 

WIEDZA Symbol efektu z 

rozporządzenia1* 

ZP_W01 Posiada  pogłębioną wiedzę sposobu planowania 

realizacji oraz zarządzania zmianą w projekcie. 

P7S_WG 

                                                           
1* Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla 

kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji 



 

ZP_W02 
Ma poszerzoną wiedzę o miejscu zarządzania 

projektem w systemie nauk, oraz jej 

przedmiotowych i metodycznych powiązaniach  

z innymi koncepcjami i zespołami wiedzy 

zarządczej oraz z innymi dyscyplinami nauki. Zna 

zasadniczą część terminologii z zakresu 

zarządzania projektem wraz z akronimami 

(również w języku angielskim), rozumie jej źródła  

i zastosowanie w dziedzinach i dyscyplinach 

pokrewnych (teoria zarządzania, zarządzanie 

strategiczne, clienting, marketing usług, badania 

operacyjne, informatyka itd.). 

P7S_WG 

ZP_W03 
Ma pogłębioną wiedzę na temat znaczenia relacji 

między różnymi uczestnikami projektu dostaw oraz 

zna współczesne metody zarządzania projektem. 

Ma pogłębioną wiedzę o zarządzaniu projektem. 

Zna proces planowania projektu, oraz proces 

zarządzania zmianą w projekcie. Ma także 

pogłębioną wiedzę zasadach konstrukcji struktury 

organizacyjnej projektu, strukturze kosztów projektu 

i harmonogramie. 

P7S_WK 

Symbol 

efektu  

uczenia się 

dla kierunku 

UMIEJĘTNOŚCI Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

ZP_U01 Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do 

zaplanowania oraz realizacji projektu wykorzystując 

przy tym różnego typu narzędzia także 

informatyczne. 

P7S_UW 

ZP_U02 
Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu 

logistyki, marketingu i zarządzania do opisu  

i analizowania procesów biznesowych 

zachodzących w projekcie. Posiada umiejętność 

rozumienia i analizowania podejścia systemowego, 

sieciowego i procesowego w zespołach wiedzy 

zarządczej.  

P7S_UK 

ZP_U03 
Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej 

wiedzy w projektowaniu i analizowaniu struktury 

projektu.  Podaje przykłady projektów z praktyki. 

Umie zastosować różne metody w planowaniu  

i kontroli projektu. Sprawnie posługuje się tymi 

metodami w rozwiązywaniu powstających 

problemów w zakresie zarządzania projektem, 

P7S_UO 



 

potrafi dobrać narzędzia pomiaru wykonania 

projektu. 

ZP_U04 Potrafi na podstawie wiedzy teoretycznej podać 

przykłady projektów według własnego pomysłu oraz 

przeanalizować czynności wykonywane  

w projekcie. 

P7S_UU 

Symbol 

efektu  

uczenia się 

dla kierunku 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

ZP_K01 
Efektywnie współdziała w grupie, przyjmując w niej 

różne role, w tym potrafi kierować małym zespołem 

jako menedżer, przyjmując odpowiedzialność za 

efekty pracy. 

P7S_KR 

ZP_K02 
Uczestniczy w przygotowaniu projektów, planuje  

i kontroluje efekty swojej pracy. 
P7S_KK 

ZP_K03 Potrafi samodzielnie uzupełnić i doskonalić nabytą 

wiedzę zawodową i umiejętności oraz poszerzyć je 

interdyscyplinarnie. 

P7S_KO 

ZP_K04 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, 

w tym podejmować decyzje, rozwiązywać 

problemy, motywować do działania, skutecznie 

komunikować się w zespole projektowym a także 

motywować członków tego zespołu. 

P7S_KK 

minimum po dwa efekty, nie więcej niż po 4 w każdym obszarze 

PLAN STUDIÓW   

Lp. Nazwa przedmiotu/modułu Forma zajęć Liczba godzin Punkty ECTS 

1 Zarządzanie projektem W/Ćw. 11/21 10 

2 Planowanie ryzyka  w projekcie W/Ćw. 1/7 1 

3 Organizacja zaopatrzenia 

projekcie 
W/Ćw. 1/7 1 

4 Planowanie i kontrola kosztów W/Ćw. 2/6 1 

5 Metody oceny rentowności 

projektu 
W/Ćw. 2/14 3 

6 Marketing projektu W/Ćw. 4/4 1 



 

7 Elementy psychologiczne  

w zarządzaniu projektem 
W/Ćw. 6/16 4 

8 Zarządzanie zmianą w projekcie Ćw. 8 1 

9 Konstrukcja projektu w oparciu  

o narzędzia informatyczne – MS 

Project 

Ćw. 24 6 

10 Zabezpieczenia formalno-

prawne w projekcie 
W 16 3 

11 Zarządzanie projektem wg 

standardów PMI  
W/Ćw. 10/30 10 

Karty opisu przedmiotu/modułu stanowią załączniki od 1 do 11(karty należy sporządzić wg 

wzoru określonego w zarządzeniu rektora – zob. załącznik 2) 

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW I ZASADY REKRUTACJI 

Wyższe wykształcenie 

WYMAGANIA ZWIĄZANE Z UKOŃCZENIEM STUDIÓW (praca końcowa/egzamin/inne) 

praca końcowa 

70% obecności na zajęcia 

 


