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Nazwa przedmiotu Projekty w praktyce

Jednostka prowadząca przedmiot
Nazwisko prowadzącego

OBIE

Nazwa kierunku

MSG

Kod ECTS

14.3.E.SL.3082

Pkt.ECTS

2

Nazwa specjalności

PwBM;

dr Maciej Krzemiński
Forma zajęć/Liczba godzin

Wykład

15

Ćwiczenia

0

Konwersatoria

0

Laboratoria komputerowe

Forma aktywności

0

Sumaryczna liczba godzin:

0

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

0

Sposób realizacji zajęć Zajęcia w sali dydaktycznej.
Metody dydaktyczne

Wykłady z prezentacjami multimedialnymi, Studia przypadków,
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

Wymagania formalne

brak

Wymagania wstepne

brak
Sposób i forma zaliczenia oraz kryteria oceny

Sposób zaliczenia
Kryteria oceny

Zaliczenie na ocenę
Ocena zależna od poziomu aktywności studenta, jego zaangażowania podczas zajęc. Aktywność na
zajęciach, udział w dodatkowych zadaniach aktywizujących wyznaczonych przez prowadzącego,
zadawanie pytań prowadzącemu.
Cele przedmiotu

Celem przedmiotu jest przkazanie studentowi wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do odniesienia
sukcesu w realizacji projektów. Przekazanie dobrych praktyk i zapoznanie studentów zdoświadczeniami proktyków.
Efekty kształcenia się
Umiejętności

Student znacząco podwyższa swoje umiejętności miękkie. Potrafi zadać konstruktywne
pytania, dyskutować, wyciągać wnioski.

Kompetencje

Student ma zdolność komunikowania się z otoczeniem, współpracy w grupie. Potrafi
zadawać pytania o wyciągać wnioski z odpowiedzi.
Treści programowe

Spotkania z proktykami prowadzone są co do zasady każdorazowo przez inną osobę - przedstawiciela praktyki realizacji
projektów. W szczególnych przypadkach możliwe jest poprowadzenie kolejnych spotkań przez tą samąosobę, ale ich tematyka
będzie odmienna.
Proktycy wskazywać będą na praktyczne doświadczenia z realizowanych projektów - na różnych etapach icjh realizacji. Będą to
dyrektorzy / osoby zarządzające przedsiębiorstwami i projektami, odpowiadzialne za rozliczenie, kontrolę i ewaluację
projektów, odpowiedzialne za wybór projektów do realizacji.
Będą one dzieliły się swoja wiedzą i doświadczeniem.
Podejmowane tematy będą w dużej mierze dotyczyły atualnie realizowanych projektów, a forma zajęć zakłada aktywne
uczestnictwo studentów - możliwośc zadawania pytań.
W szczególności problematyka dotyczyć będzie zarządzania zespołem projektowym, zarządzaniem zmianą w projekcie,
ryzykami w projekcie, praktycznym wykorzystaniem narzędzi informatycznych w projektach, montaży finansowego projektów.
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej
Materiały przygotowana przez prowadzących spotkania.
Kontakt

m.krzeminski@univ.gda.pl,

Wszystkie prawa zastrzeżone (c) Maciej Krzemiński
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