
 
PRZEDMIOTY REALIZOWANE W RAMACH SPECJALNOŚCI 

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 

Nazwa 

przedmiotu 

Semestr 

studiów, 

 w którym 

przedmiot 

jest 

realizowany 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Opis przedmiotu 
Symbol efektu 

uczenia się* 

Metody oceny 

projektów 

inwestycyjnych 

VI 4 

Celem przedmiotu jest przekazanie  

w sposób zaawansowany studentom 

wiedzy z zakresu metod oceny projektów 

inwestycyjnych, które będą oni mogli 

wykorzystać w praktyce. Podczas zajęć 

studenci poznają przede wszystkim metody 

kalkulacji kosztu kapitału, dyskontowe 

metody oceny projektów inwestycyjnych, 

metody oceny ryzyka oraz warunków 

podejmowania decyzji w ramach procedur 

oceny opłacalności projektów 

inwestycyjnych oraz nabywają 

umiejętności stosowania tych metod  

w praktyce gospodarczej. 

K_W08 

K_U02 

K_U04 

K_U06 

K_U09 

K_K03 

Metodyka 

zarządzania 

projektami 

V 5 

Celem nauczania przedmiotu jest 

przekazanie w sposób zaawansowany 

wiedzy z zakresu metodyk zarządzania 

projektami. Realizacja przedmiotu pozwala 

także na nabycie przez studentów 

praktycznych umiejętności w zakresie 

stosowania określonych metodyk 

zarządzania projektami, ze szczególnym 

uwzględnieniem metodyki - Cykl 

Zarządzania Projektem, metodyki – PMI,  

a także metodyki PRINCE2.  

K_W01 

K_W10 

K_U02 

K_U06 

K_U15 

K_K01 

K_K03 

Zarządzanie 

ryzykiem  

w projekcie 

III 3 

Celem nauczania przedmiotu jest 

przekazanie w sposób zaawansowany 

wiedzy z obszaru zarządzania ryzykiem  

w projekcie. Realizacja przedmiotu 

pozwala na nabycie przez studentów 

praktycznych umiejętności w zakresie 

opracowywania analizy ryzyka. W ramach 

realizowanych zajęć studenci kształtują 

także umiejętności identyfikacji zarówno 

obszarów, jak również czynników ryzyka  

w przedsięwzięciach projektowych. 

K_W01 

K_W09 

K_U02 

K_U06 

K_U07 

K_K01 

K_K03 

Kierowanie 

zespołem 

projektowym 

V 3 

Celem nauczania przedmiotu jest 

przekazanie w sposób zaawansowany 

studentom wiedzy oraz kształtowanie ich 

umiejętności w zakresie powoływania 

zespołu projektowego, organizowania 

pracy zespołu oraz sprawnego kierowania 

nim. W ramach przedmiotu studenci 

nabywają także wiedzę i umiejętności  

w obszarze definiowania ról w projekcie, 

ustalania kompetencji, zadań i uprawnień 

członków zespołu projektowego, 

wyznaczania celów, podziału pracy, 

kształtowania kluczowych cech kierownika 

projektu, dobierania stylu kierowania,  

K_W01 

K_W07 

K_W10 

K_U02 

K_U08 

K_U09 

K_U10 

K_U14 

K_U15 

K_K02 

K_K03 



 
czy też w zakresie wyboru instytucjonalnej 

formy realizacji projektu. 

Polityka 

regionalna UE 
V 2 

Celem nauczania przedmiotu jest 

przekazanie w sposób zaawansowany 

wiedzy z zakresu polityki regionalnej  

z uwzględnieniem jej celów, zasad  

oraz instrumentów finansowania.  

W ramach realizowanych zajęć studenci 

poznają także zasady finansowania 

programów i projektów europejskich, 

stanowiących narzędzie realizacji polityki 

regionalnej UE. 

K_W02 

K_W03 

K_W10 

K_U02 

K_U04 

K_K03 

K_K04 

Zamówienia 

publiczne 
III 3 

Celem nauczania przedmiotu jest 

przekazanie w sposób zaawansowany 

wiedzy z obszaru regulacji dotyczących 

udzielania zamówień przez różne kategorie 

beneficjentów. Dodatkowym celem jest 

nabycie przez studentów praktycznych 

umiejętności związanych  

z przygotowaniem zamówienia w ramach 

projektu realizowanego przy udziale 

środków UE, z uwzględnieniem faktu,  

iż wdrażanie poszczególnych działań 

projektowych niejednokrotnie wiąże się  

z realizacją zamówienia publicznego, o ile 

realizator projektu zleca określoną część 

przedsięwzięcia podmiotowi trzeciemu. 

K_W05 

K_W13 

K_U01 

K_U02 

K_U05 

K_U06 

K_U08 

K_U09 

K_U12 

K_U14 

K_U16 

K_K03 

K_K05 

Zarządzanie 

procesami 
VI 3 

Celem nauczania przedmiotu jest  

w szczególności nabycie przez studentów  

w zaawansowanym stopniu wiedzy  

w zakresie zarządzania procesami  

w projekcie, według najczęściej 

stosowanych w praktyce metodyk 

zarządzania projektami, tj. PMI, PCM  

oraz PRINCE2, a także nabycie przez 

studentów umiejętności w zakresie 

analizowania i interpretowania przebiegu 

realizacji konkretnych procesów, 

realizowanych podczas cyklu życia 

projektu, w tym takich procesów, jak: 

proces inicjowania projektu, proces 

planowania, proces realizacji, proces 

monitorowania i kontroli, czy też proces 

zamykania projektu. 

K_W03 

K_W06 

K_W9 

K_U01 

K_U07 

K_K03 

Zarządzanie 

projektami UE 
VI 4 

Celem przedmiotu jest przekazanie  

w sposób zaawansowany wiedzy z obszaru 

zarządzania projektami UE. Dodatkowym 

celem jest nabycie przez studentów 

praktycznych umiejętności w zakresie 

przygotowania na poziomie 

zaawansowanym koncepcji projektu 

realizowanego przy udziale środków UE,  

w zakresie realizacji działań dotyczących 

poszczególnych etapów realizacji projektu, 

ze szczególnym uwzględnieniem etapu 

rozliczania finansowego. 

K_W01 

K_W03 

K_W10 

K_U07 

K_U09 

K_K03 

*Opis efektów uczenia się znajduje się w programie studiów I stopnia umieszczonym na stronie Wydziału. 

 


