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CELE STUDIÓW 

Studia podyplomowe Akademia Zwinnego Lidera to wyjątkowy program przygotowujący 

absolwenta do pełnienia roli lidera w samoorganizujących się zespołach, wyposażający lidera 

w portfel narzędzi, interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności oraz umiejętności rozwiązania 

problemów w pracy zespołowej. Program studiów jest odpowiedzią na rosnące 

zainteresowanie podejściem zwinnym w zarządzaniu zespołami, charakteryzującym się 

brakiem scentralizowanej wiedzy i nadzoru menedżerów, w którym kluczowymi wartościami 

stają się rozwój, zaufanie oraz motywacja. 

Celem studiów jest: 

● dostarczenie słuchaczom wiedzy i umiejętności w zakresie przywództwa,  

● rozwoju kompetencji menedżerskich,  

● zarządzanie zwinnymi projektami oraz samoorganizującymi zespołami, 

● przygotowanie do prestiżowego, międzynarodowego certyfikatu: Professional Agile 

Leadership I oraz Professional Scrum Product Owner. 

 

Absolwent studiów będzie posiadał: 

● wiedzę z zakresu zwinnego zarządzania organizacją, zespołem oraz zwinnego 

przywództwa, 

● umiejętności praktyczne związane ze zwinnym kierowaniem projektem i zespołem, 

● będzie rozumiał jak przedstawione zagadnienia mogą pozytywnie wpłynąć na jego 

prace, pracę zespołu i całej organizacji. 

 

Studia mają charakter praktyczny i prowadzone są w wykorzystaniem metod 

angażujących uczestników. Ponad 70% czasu w programie stanowią formy warsztatowe 

w ramach, których realizowane są m.in. zadania indywidualne oraz zespołowe, studia 

przypadków, projekty oraz gry zespołowe. 

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Symbol 

efektu  

uczenia się 

dla kierunku 

WIEDZA Symbol efektu  

z 

rozporządzenia1* 

AZL_W01 
Słuchacz ma wiedzę o zarządzaniu zwinną 

organizacją, zespołem, projektem oraz produktem,  

a także wie, jak przeprowadzić transformację      

organizacji w kierunku organizacji zwinnej. 

P7S_WG 

 

AZL_W02 
Słuchacz zna prawne, organizacyjne oraz finansowe 

uwarunkowania zwinnego zarządzania projektami 

oraz potrafi zidentyfikować ryzyka projektowe. 

P7S_WK 

 

AZL_W03 
Słuchacz posiada wiedzę na temat komputerowego 

wspomagania zarządzania projektem zwinnym,  

w tym na temat narzędzi IT w pracy grupowej oraz 

wizualizacji danych. 

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 



Symbol 

efektu 

uczenia się 

dla kierunku 

UMIEJĘTNOŚCI Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

AZL_U01 
Słuchacz prawidłowo posługuje się normami, 

regułami (prawnymi, zawodowymi) związanymi  

z zarządzaniem zwinną organizacją, zespołem, 

projektem oraz produktem. 

P7S_UK 

 

AZL_U02 
Słuchacz wykorzystuje zdobytą wiedzę teoretyczną 

w celu rozwiązywania jako lider problemów 

identyfikowanych w projektach zwinnych, w tym 

problemów związanych z zarządzaniem: zespołem, 

całym projektem, transformacją/ zmianą organizacji, 

produktem, ryzykiem, komunikacją czy finansami. 

P7S_UO 

 

AZL_U03 
Słuchacz potrafi komputerowo wspomagać 

zarządzanie projektem zwinnym, zwłaszcza  

w zakresie wspomagania pracy grupowej oraz 

wizualizacji danych. 

P7S_UW 

 

Symbol 

efektu  

uczenia się 

dla kierunku 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

AZL_K01 
Słuchacz potrafi ustalać priorytety i podejmować 

decyzje związane z realizacją zadań w (w różnych 

sytuacjach) w samoorganizujących się zespołach. 

P7S_KK 

 

AZL_K02 
Słuchacz potrafi współpracować z grupą (w grupie) 

 i komunikować się z otoczeniem, potrafi myśleć  

i działać w sposób przedsiębiorczy. 

P7S_KO 

 

AZL_K03 
Słuchacz rozumie potrzebę aktualizacji posiadanej 

wiedzy w aspekcie interdyscyplinarnym, 

pozwalającą na rozwiązywanie problemów  

i doskonalenie kompetencji przywódczych. 

 

P7S_KR 

 

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. Agile Leadership (PAL) 

 

w/ćw 3/9 3 

2. Metody i narzędzia Design 

Thinking 

w/ćw 1/5 2 

3. Narzędzia IT w pracy grupowej w/ćw 2/4 1 

4. Planowanie i budżetowanie 

projektów 

w/ćw 1/5 1 



5. Prawne aspekty zarządzania 

projektem 

w/ćw 4/2 1 

6. Przygotowanie do certyfikacji 

(język angielski) 

ćw 0/8 3 

7/8 RODO w praktyce lidera/Gry 

zespołowe (przedmiot do 

wyboru) 

w/ćw 1/5 1 

9. Skuteczny lider 

 

w/ćw 2/6 3 

10 Strategia efektywnej współpracy w/ćw 2/4 2 

11. Wizualizacja danych 

 

w/ćw 2/6 1 

12. Komunikacja w zwinnym zespole w/ćw 2/6 2 

13 Zarządzanie ryzykiem 

 

w/ćw 2/6 1 

14. Zarządzanie zespołem 

projektowym 

w/ćw 2/10 3 

15. Zarządzanie zmianą 

 

w/ćw 2/6 1 

16. Zwinne zarządzanie projektem w/ćw 2/6 2 

17. Zwinne zarządzą     nie 

produktem  

w/ćw 4/10 3 

 

Karty opisu przedmiotu/modułu stanowią załączniki od 1 do 17 (karty należy sporządzić wg 

wzoru określonego w zarządzeniu rektora – zob. załącznik 2) 

 

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW I ZASADY REKRUTACJI 

Studia przeznaczone są w szczególności wysoko wyspecjalizowanej i doświadczonej kadry 

liderów i menedżerów, którzy chcą zdobyć praktyczne umiejętność budowania zwinnych 

organizacji oraz zarządzania nimi. Osób, które chcą przygotować się do udziału w zwinnej 

transformacji, wypracować portfel umiejętności przywódczych oraz zdobyć kompetencje 

w zarządzaniu interdyscyplinarnymi, samoorganizującymi się zespołami, działającymi  

w warunkach permanentnej zmiany, niepewności oraz ryzyka. 

 

Studia odbywają się w języku polskim, jednak uczestnicy studiów, którzy chcą podejść do 

egzaminu Professional Agile Leadership (PAL I) i/lub Professional Scrum Product Owner 

muszą posługiwać się językiem angielskim. 

Wymagana znajomość podstawowych zagadnień z zakresu rozwoju produktów, usług 

 i zarządzania projektami. 

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

1. Minimum 70% obecności na zajęciach. 

2. Zaliczenie poszczególnych modułów. 

3. Egzamin/Obrona – egzamin ustny (słuchacz losuje 2 pytania sprawdzające jego poziom 

wiedzy zdobytej podczas studiów). 

 


