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Nazwa przedmiotu Zarządzanie projektami przedsiebiorstw

Jednostka prowadząca przedmiot
Nazwisko prowadzącego

KEiFPT

Nazwa kierunku

Ekonomia

Kod ECTS

04.0.E.SL.1351

Pkt.ECTS

2

Nazwa specjalności

TP;

dr Joanna Krupska
Forma zajęć/Liczba godzin

Wykład

15

Ćwiczenia

15

Konwersatoria

Laboratoria komputerowe

Forma aktywności

Sumaryczna liczba godzin:

0

Lektoraty

Rok i rodzaj studiów:

3 SS1,

Semestr:

6,

Status przedmiotu:

Obligatoryjny

Język wykładowy:

polski

Godziny z udziałem nauczyciela akademickiego (w tym
konsultacje, egzaminy i inne):
Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego (samodzielna
praca studenta):

Seminaria

Sposób realizacji zajęć Zajęcia w sali dydaktycznej.
Metody dydaktyczne

Wykłady z prezentacjami multimedialnymi, Praca w laboratorium komputerowym, Studia przypadków,
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

Wymagania formalne

- Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw
- Zarządzanie przedsiębiorstwem

Wymagania wstepne
Sposób i forma zaliczenia oraz kryteria oceny
Sposób zaliczenia
Kryteria oceny

Zaliczenie na ocenę
Podstawę oceny końcowej stanowi indywidualny projekt studenta (studium wykonalności). Pod uwagę
brana jest również aktywność studenta na zajęciach.
Cele przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z praktycznym wymiarem pracy nad projektem istotą sporządzania studium
wykonalności oraz przygotowanie do korzystania z programu MSProject.
Efekty kształcenia się
Wiedza

E1_W06

Student zna metody i narzędzia sporządzania projektów.
Weryfikacja efektów kształcenia - Wiedza

Efekty

E1_W06
Umiejętności

Kompetencje

X

X

E1_U02

Ocenia przydatnośc rozwiązań zastosowanych w istniejącym Biznes Planie, proponuje
ulepszenia projktu.

E1_U04

Student przygotowuje projekt w formie studium wykonalnosci przy użyciu takich narzedzi
jak MS Projekt.

E1_K02

Student nabywa umiejetności uczestniczenia w budowaniu projektów
Weryfikacja efektów kształcenia - Kompetencje

Efekty

E1_K02

Wszystkie prawa zastrzeżone (c) Joanna Krupska
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Treści programowe
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Istota i specyfika przedmiotu Zarządzanie projektami przedsiębiorstw
Cykle życia projektów i funkcje zarządzania projektami przedsiębiorstw
Podejścia tradycyjne w zarządzaniu projektami przedsiębiorstw. Zakres Studium Wykonalności.
Planowanie projektów w zarządzaniu przedsięwzięciami przedsiębiorstw
Harmonogramowanie realizacji projektów w zarządzaniu przedsięwzięciami przedsiębiorstw
Budżetowanie projektów w zarządzaniu przedsięwzięciami przedsiębiorstw
Wykonywanie,

monitorowanie

i

rozliczanie

projektów

w

zarządzaniu

przedsięwzięciami przedsiębiorstw
VIII.

Zarządzanie projektami przedsięwzięć przedsiębiorstw - studia przypadków
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej

(a) Nowoczesne zarządzanie projektami, red. nauk.M.Trocki, PWE, Warszawa 2012
(a)E.Głodziński, Efektywność w zarządzaniu projektami, PWE, Warszawa 2017
(a)D.Bogucki, Studium wykonalności, Presscom, Wrocław 2016
(a) J.Jakubczyc:Metody oceny projektu gospodarczego, PWN, Warszawa 2008
(b)R.Jones: Zarządzanie projektami,

Kontakt

MTBiznes Warszawa 2009

j.krupska@ug.edu.pl,

Wszystkie prawa zastrzeżone (c) Joanna Krupska
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