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Nazwa przedmiotu Projekty w praktyce

Jednostka prowadząca przedmiot
Nazwisko prowadzącego

KPTiIG

Nazwa kierunku

MSG

Kod ECTS

14.3.E.SL.3082

Pkt.ECTS

2

Nazwa specjalności

PwBM;

dr Maciej Krzemiński, dr Joanna Stefaniak
Forma zajęć/Liczba godzin

Wykład

15

Ćwiczenia

0

Konwersatoria

0

Laboratoria komputerowe

Forma aktywności

0

Seminaria

0

Lektoraty

Rok i rodzaj studiów:

3 SS1,

Godziny z udziałem nauczyciela akademickiego (w tym
konsultacje, egzaminy i inne):

24

Semestr:

6,

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego (samodzielna
praca studenta):

26

Status przedmiotu:

Obligatoryjny

Sumaryczna liczba godzin:

50

Język wykładowy:

polski

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 wstępne

brak
Sposób i forma zaliczenia oraz kryteria oceny

Sposób zaliczenia
Kryteria oceny

Egzamin
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 przekazanie studentowi wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do odniesienia
sukcesu w realizacji projektów. Przekazanie dobrych praktyk i zapoznanie studentów doświadczeniami praktyków.
Efekty uczenia się
Wiedza

MSG1_W10 Student zna wybrane metody i narzędzia, w tym narzędzia informatyczne i techniki
pozyskiwania danych, pozwalające opisywać i analizować podmioty gospodarcze i
realizowane przez nie projekty funkcjonujące na rynku międzynarodowym, a także zna
procesy i zjawiska w nich i między nimi zachodzące oraz procesy wspomagające
podejmowanie decyzji.
MSG1_W12 Student ma uporządkowaną wiedzę o naturze, sposobie funkcjonowania oraz źródłach
zmian zachodzących w strukturach podmiotów i organizacji gospodarczych realizujących
projekty, (w szczególności tych, które funkcjonują na rynku międzynarodowym), rozumie
przyczyny, przebieg, skalę i konsekwencje tych zmian.
MSG1_W15 Student ma zaawansowaną wiedzę o zarządzaniu projektem na rynku międzynarodowym,
zna i rozumie strategie oraz narzędzia marketingowe wykorzystywane w tym
zarządzaniu.
Weryfikacja efektów uczenia się - Wiedza

Efekty

MSG1_W10

X

MSG1_W12

X

MSG1_W15

X

Umiejętności

MSG1_U05

Student potrafi posługiwać się podstawowymi przepisami i standardami warunkującymi
działalność gospodarczą oraz zasadami rachunkowości w celu rozwiązania konkretnego
zadania z zakresu działalności przedsiębiorstw realizujących projekty.
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MSG1_U06

Student potrafi zidentyfikować wybrane rodzaje ryzyka związanego z realizacją
międzynarodowych projektów przez przedsiębiorstwa oraz prawidłowo ocenić ich
konsekwencje

MSG1_U08

Student wykorzystuje podstawowe metody i programy komputerowe oraz techniki i
narzędzia marketingowe do pozyskiwania i analizy danych, niezbędnych w pracy
zawodowej w celu diagnozowania procesów gospodarczych oraz podejmowania
właściwych decyzji ekonomicznych.
Weryfikacja efektów uczenia się - Umiejętności

Efekty

MSG1_U05

X

X

MSG1_U06

X

X

MSG1_U08

X

X

Kompetencje

MSG1_K01

Student ma świadomość ograniczenia własnej wiedzy oraz umiejętności i rozumie
potrzebę uczenia się przez całe życie oraz pogłębiania i uzupełniania nabytej wiedzy i
umiejętności; wyznacza kierunki własnego rozwoju i uczenia się

MSG1_K02

Student jest gotowy do pracy w zespole, w tym przyjmować różne role zespołowe,
posiada elementarne umiejętności organizacyjne, które pozwalają na realizację celów
związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań zawodowych

MSG1_K05

Student jest gotowy efektywnie uczestniczyć w podejmowaniu i realizacji grupowych
zadań projektowych dotyczących funkcjonowania współczesnych podmiotów
gospodarczych w warunkach postępującego umiędzynarodawiania działalności
gospodarczej i rozwoju procesów integracyjnych
Weryfikacja efektów uczenia się - Kompetencje

Efekty

MSG1_K03

X

MSG1_K04

X

X

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@ug.edu.pl, jstefaniak@ug.edu.pl,
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