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Nazwa przedmiotu Zarządzanie projektami w biznesie międzynarodowym

Jednostka prowadząca przedmiot
Nazwisko prowadzącego

INNA

Nazwa kierunku

MSG

Kod ECTS

14.3.E.SL.3499

Pkt.ECTS

1

Nazwa specjalności

BM;

dr Tomasz Czuba
Forma zajęć/Liczba godzin

Wykład

0

Ćwiczenia

14

Konwersatoria

0

Laboratoria komputerowe

Forma aktywności

0

Sumaryczna liczba godzin:

0

0

Lektoraty

Rok i rodzaj studiów:

2 NS2,

Semestr:

4,

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

Ćwiczenia z wykorzystaniem metod aktywizujących, Aktywność w grupach, współpraca, Dyskusja na
zajęciach konwersatoryjnych,
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
Przygotowanie propozycji projektu zgodnie z zasadami kierowania projektami - umiejętność
identyfikacji, formułowania i planowania projektu, przygotowanie harmonogramu oraz budżetu
Cele przedmiotu

Student będzie miał możliwość zapoznania się ze sposobami prowadzenia projektów w biznesie międzynarodowym, zdobędzie
umiejętność podejmowania decyzji w zakresie planowania procesu projektowego oraz wyboru odpowiednich form i metod
prowadzenia projektów. Pozna etapy prowadzenia projektów i podejmowania decyzji w procesie ich realizacji.
Efekty uczenia się
Wiedza

MSG2_W09 Student posiada wiedzę z zakresu metodyki kierowania projektem, identyfikowania
projektu; formułowania projektu, planowania zasobów oraz analizy i logicznego
formułowania struktury projektu.
Weryfikacja efektów uczenia się - Wiedza

Efekty

MSG2_W09
Umiejętności

X

X

X

X

MSG2_U06

Student posiada umiejętność wykorzystania w praktyce różnych form i zakresu zdobytej
wiedzy z dziedziny kierowania projektami. Student potrafi planować, formułować i
realizować projekty oraz potrafi wykorzystywać narzędzia projektowe w celu prawidłowej
realizacji procesu biznesowego

MSG2_U07

Student potrafi samodzielnie zaproponować rozwiązanie konkretnego problemu
ekonomicznego; potrafi efektywnie współpracować w grupie i formułować zadania
zmierzające do osiągnięcia postawionego celu

MSG2_U14

Student posiada pogłębioną umiejętność planowania procesu projektowego
Weryfikacja efektów uczenia się - Umiejętności

Efekty

Wszystkie prawa zastrzeżone (c) Tomasz Czuba

1/3

SYLABUS rok akademicki 2021/22
Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Gdański

MSG2_U06

X

X

X

MSG2_U07

X

X

X

MSG2_U14

X

X

X

Kompetencje

MSG2_K02

Student potrafi współpracować w zespole, w tym przyjmować różne role zespołowe,
posiada umiejętności organizacyjne, które pozwalają na realizację celów związanych z
projektowaniem i podejmowaniem działań zawodowych; ma świadomość
odpowiedzialności za pracę własną i ponoszenia odpowiedzialności przed
współpracownikami za wspólnie realizowane projekty i badania

MSG2_K03

Student w sposób właściwy komunikuje się z otoczeniem, potrafi odpowiednio określić
priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania oraz ponosić
odpowiedzialność za podejmowane działania

MSG2_K07

Student ma świadomość ważności zachowania się w życiu zawodowym w sposób
profesjonalny, etyczny, z poszanowaniem różnorodności poglądów i kultur, kieruje się
społeczną odpowiedzialnością biznesu
Weryfikacja efektów uczenia się - Kompetencje

Efekty

MSG2_K02

X

X

X

MSG2_K03

X

X

X

MSG2_K07

X

X

X

Treści programowe
1. Planowanie i realizacja projektów. Proces inicjacji i definiowanie projektu. Parametry projektu. Identyfikacja działań
projektowych. Sporządzanie planu realizacji wybranego projektu. Plan wykonalności. Zagadnienia organizacyjne w realizacji
projektów.
2. Zarządzanie zakresem projektu. Zarządzanie czasem i zasobami w projekcie. Budżetowanie projektu, określenie
harmonogramu i siatki zadań.
3. Zarządzanie kapitałem ludzkim w projekcie. Wybór zespołu projektowego. Zasady pracy zespołowej w realizacji projektu.
Komunikacja w zarządzaniu projektami. Sposoby radzenia sobie z kryzysem w projekcie.
4. Kontrola projektu. Zarządzanie zmianą w projekcie. Monitorowanie postępu prac projektowych i realizacji założeń.
Dokumentacja, sprawozdania i raporty.
5. Identyfikacja ryzyka w projekcie. Zarządzanie ryzykiem w projekcie.
6. Zarządzanie jakością realizacji projektu.
7. Narzędzia zarządzania projektami. Wiodące metodyki zarządzania projektami PMBoK, Prince2, IPMA. Narzędzia
informatyczne. Najlepsze praktyki zarządzania projektami wybranych branż na rynkach międzynarodowych. Identyfikacja i
wybór projektów. Zarządzanie portfelem projektów.
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej
Wykorzystywana podczas zajęć - podstawowa:
Frame J., Zarzadzanie projektami w organizacjach, Akademia Zarzadzania Projektami, WIG-press Warszawa 2001;
Pawlak M., Zarzadzanie projektami, PWN, Warszawa 2006;
Davidson J., Kierowanie projektem. Praktyczny poradnik dla tych, którzy nie lubia tracic czasu, K.E. Liber, Warszawa 2002;
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Kerzner H., Advanced Project Management, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005;
Grzeszczyk T.A., Metody oceny projektów z dofinansowaniem UE, Wyd. Placet, Warszawa 2006
Literatura uzupełniająca
Online resources
BBC Business News - http://www.bbc.co.uk/news/business
Financial Times - www.ft.com
The Economist - www.economist.com
WIPO - World Intellectual Property Organisation - http://www.wipo.int/portal/en/index.html
Kontakt

tomasz.czuba@ug.edu.pl,
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