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Nazwa kierunku
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Kod ECTS
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Pkt.ECTS

2

Nazwa specjalności
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dr Maciej Krzemiński, dr Joanna Stefaniak, dr Aleksandra Borowicz
Forma zajęć/Liczba godzin

Wykład

0

Ćwiczenia

Konwersatoria

16

Laboratoria komputerowe

Forma aktywności

0

Sumaryczna liczba godzin:

0

0

Lektoraty

Rok i rodzaj studiów:

1 NS2,

Semestr:

2,

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, Dyskusja na zajęciach konwersatoryjnych,
Projekty indywidualne, Aktywność w grupach, współpraca, Studia przypadków,
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

Wymagania formalne

Brak.

Wymagania wstępne

- wiedza z zakresu organizacji inwestycji w przedsiębiorstwie, podstaw rachunkowości, planowania,
organizacji działalności gospodarczej
- umiejętność doboru i analizy danych
Sposób i forma zaliczenia oraz kryteria oceny

Sposób zaliczenia
Kryteria oceny

Zaliczenie na ocenę
Ocena wykonanego przez studenta projektu uwzględniać będzie następujące elementy:
1. Kompletność projektu.
2. Właściwe uzasadnienie dla realizacji projektu.
3. Poprawność przeprowadzonych analiz rynkowych.
4. Poprawnośc przeprowadzonych kalkulacji i prawidłowo przeprowadzone symulacje finansowe.
5. Właściwy dobór źródeł.
6. Język projektu.
Cele przedmiotu

Celem przedmiotu jest przedstawienie praktycznego ujęcia projektów biznesowych realizowanych w działalności gospodarczej;
wskazane będą istotne elementy, które należy wziąć pod uwagę planując projekt, metody przygotowywania ich, pozyskiwania
danych oraz kontaktów niezbędnych do wspólnych przedsięwzięć; na podstawie licznych studiów przypadków ukazane będą
krok po kroku etapy przygotowywania projektu biznesowego. Celem przedmiotu jest też zaznajomienie studentów z
podstawowymi kwestiami dotyczącymi gospodarki finansowej w przedsiębiorstwie oraz rozwinięcie problematyki finansów i
analiz finansowych w projektach.
Efekty uczenia się
Wiedza

MSG2_W07 student ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych reguł i norm (prawnych,
organizacyjnych, etycznych) warunkujących realizację projektów biznesowych na rynku
międzynarodowym, rozumie ich wpływ na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych
MSG2_W11 student ma podbudowaną teoretycznie, pogłębioną wiedze&#808; na temat kluczowych
zagadnień z zakresu zarządzania projektem biznesowym na rynku krajowym i
międzynarodowym
MSG2_W12 student w pogłębionym stopniu zna i rozumie zasady tworzenia oraz rozwoju projektów
biznesowych przez podmioty gospodarcze, w tym przez formy indywidualnej
przedsiębiorczości
MSG2_W03 student zna i rozumie rodzaje więzi ekonomicznych oraz rządzące nimi prawidłowości,
rozumie uwarunkowania oraz zasady funkcjonowania rynku i mechanizmu rynkowego, w
aspekcie krajowym, międzynarodowym i globalnym, wykorzystuje tę wiedzę w realizacji
projektów biznesowych
MSG2_W09 student wykorzystuje w realizacji projektów biznesowych pogłębioną wiedzę dotyczącą
wybranych obszarów funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa w otoczeniu
krajowym i międzynarodowym, rozumie uwarunkowania, zasady i konsekwencje decyzji
podejmowanych w jego strukturach mające na celu rozwój oraz zależności zachodzące
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między przedsiębiorstwami na rynku międzynarodowym
Weryfikacja efektów uczenia się - Wiedza

Efekty

MSG2_W07

X

X

MSG2_W11

X

X

MSG2_W12

X

X

MSG2_W03

X

X

MSG2_W09

X

X

Umiejętności

MSG2_U03

student realizując projekty biznesowe potrafi identyfikować i analizować powiązania
występujące między podmiotami gospodarczymi i instytucjami w ich otoczeniu krajowym
i międzynarodowym

MSG2_U04

student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do formułowania i rozwiązywania
złożonych problemów związanych z realizacją projektów biznesowych przez podmioty
gospodarcze na rynku międzynarodowym, w tym w UE

MSG2_U05

student ma podbudowaną teoretycznie, pogłębioną wiedze&#808; na temat kluczowych
zagadnień z zakresu zarządzania projektem biznesowym realizowanym przez podmiot
gospodarczy na rynku krajowym i międzynarodowym

MSG2_U06

student, realizując projekty biznesowe potrafi zidentyfikować rodzaje ryzyka związane z
działalnością międzynarodową przedsiębiorstw oraz prawidłowo określić ich konsekwencje
i metody ograniczania

MSG2_U12

student, realizując projekty biznesowe, potrafi kierować pracą zespołu oraz współdziałać i
pracować w zespole, w szczególności międzynarodowym, przyjmując w nim wiodącą rolę
Weryfikacja efektów uczenia się - Umiejętności

Efekty

MSG2_U03

X

X

MSG2_U04

X

X

MSG2_U05

X

X

MSG2_U06

X

X

MSG2_U12

X

X

Kompetencje

MSG2_K03

student jest gotów do aktywnego uczestniczenia w grupach, organizacjach i instytucjach
realizujących profesjonalne projekty biznesowe, w szczególności dotyczące
funkcjonowania podmiotów gospodarczych w warunkach globalizacji i rozwoju procesów
integracyjnych

MSG2_K04

student realizując projekty biznesowe&#8239;myśli i działania w sposób przedsiębiorczy i
kreatywny, dostosowuje się do nowych sytuacji i warunków, podejmuje wyzwania
kreatywnego myślenia, ocenia ryzyko i zagrożenia oraz znajduje sposoby
przeciwdziałania ich skutkom
Weryfikacja efektów uczenia się - Kompetencje

Efekty
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MSG2_K03

X

X

MSG2_K04

X

X

Treści programowe
1. Środowisko projektowe. Analiza środowiska projektowego oraz zarządzanie interesariuszami. Model procesowy projektów.
2. Definiowanie zakresu rzeczowego projektu. Inicjowanie i definiowanie projektu za pomocą wybranych technik i metod.
3. Planowanie prac w projekcie. Work Breakdown Structure, jako narzędzie planowania prac w projekcie. Matryca logiczna jako
instrument tworzenia harmonogramu projektu.
4. Sposoby organizowania zespołu projektowego. Doświadczenie vs. kompetencje. Metodyka IPMA a dobór członków zespołu
projektowego.
5. Planowanie zasobów rzeczowych i finansowych w projektach. Określanie zapotrzebowania. Planowanie kosztów
i budżetowanie. Przepływy finansowe w projekcie - fazy w projekcie a finanse. Zarządzanie kosztami - filozofia i istotność
kosztów w projekcie, koszty w projekcie i ich estymacja. Budżetowanie projektu. Metody oceny efektywności finansowej
projektu.
6. Definiowanie ryzyka. Rodzaje ryzyka. Zarządzanie ryzykiem w projekcie.
7. Dokumentacja projektowa i współpraca interdyscyplinarna. Karta projektu, biznes plan, studium wykonalności.
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej
Literatura obowiązkowa:
1. Żmigrodzki M., Instrukcja obsługi projektu, OnePress-Helion, Gliwice 2021.
2. Dziadek K., Rachunkowość w zarządzaniu projektami finansowanymi ze środków unijnych, Wolters Kluwer, Warszawa 2020.
3. Majchrzak I., Nadolna B., Rachunkowość w planowaniu i rozliczaniu projektów, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.
Literatura uzupełniająca:
1. Trocki M., Metodyki i standardy zarządzania projektami, PWE, Warszawa 2017.
2. Kopczewski M., Praktyczne lekcje zarządzania projektami, OnePress-Helion, Gliwice 2013.
Kontakt

m.krzeminski@ug.edu.pl, jstefaniak@ug.edu.pl, aleksandra.borowicz@ug.edu.pl,

Wszystkie prawa zastrzeżone (c) Maciej Krzemiński

3/3

