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Nazwa przedmiotu Procesy w projektach

Jednostka prowadząca przedmiot
Nazwisko prowadzącego

INNA

Nazwa kierunku

MSG

Kod ECTS

14.6.E.SZ.3088

Pkt.ECTS

5

Nazwa specjalności

PwBM;

dr Maciej Krzemiński
Forma zajęć/Liczba godzin

Wykład

14

Ćwiczenia

12

Konwersatoria

0

Laboratoria komputerowe

Forma aktywności

0

Sumaryczna liczba godzin:

0

0

Lektoraty

Rok i rodzaj studiów:

3 NS1,

Semestr:

5,

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, Ćwiczenia z wykorzystaniem metod aktywizujących,
Projekty indywidualne, Studia przypadków,
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

Wymagania formalne

Organizacja i funkcjonowanie przedsiebiorstw, mikroekonomia

Wymagania wstepne

Wiedza z zakresu organizacji inwestycji w przedsiebiorstwie, podstaw rachunkowosci, planowania,
organizacji działalnosci gospodarczej. Umiejetnosc doboru i analizy danych, logiczne rozumowanie i
planowanie działan.
Sposób i forma zaliczenia oraz kryteria oceny

Sposób zaliczenia
Kryteria oceny

Zaliczenie na ocenę
Ocena wykonanego przez studenta projektu uwzgledniac bedzie nastepujace elementy:
1. Kompletnosc projektu
2. Własciwe uzasadnienie dla realizacji projektu
3. Poprawnosc przeprowadzonych analiz rynkowych
4. Poprawnosc przeprowadzonych kalkulacji
5. Własciwy dobór zródeł
6. Jezyk projektu
Cele przedmiotu

Celem przedmiotu jest przedstawienie procesowego ujecia projektów biznesowych realizowanych w działalnosci gospodarczej;
wskazane beda istotne elementy, które należy wziac pod uwage planujac projekt, metody przygotowywania ich, pozyskiwania
danych oraz kontaktów niezbednych do wspólnych przedsiewziec; na podstawie licznych studiów przypadków ukazane beda
krok po kroku etapy przygotowywania projektu biznesowego.
Efekty kształcenia się
Treści programowe
1. Cel projektu
2. Definiowanie zakresu rzeczowego projektu
3. Planowanie i etapowanie prac
4. Kosztorysowanie
5. Definiowanie ryzyka
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6. Dokumentacja projektowa i współpraca interdyscyplinarna
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej
1. M. Trocki, Nowoczesne zarzadzanie projektami, PWE, Warszawa 2013
2. S. Barker, C. Rob, Zarzadzanie projektem, PWE, Warszawa 2010
Kontakt

m.krzeminski@univ.gda.pl,
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