STUDIA PODYPLOMOWE
Edycja – październik 2017
Kierunek: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

1. PREZENTACJA STUDIÓW
Studia Podyplomowe na kierunku ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI pozwalają zdobyć specjalistyczną wiedzę i praktyczne
umiejętności w zakresie stosowania metod i narzędzi zarządzania projektami oraz użytkowania programów
informatycznych wspomagających proces zarządzania projektem.
Studia są skierowane do osób z wyższym wykształceniem licencjackim lub magisterskim, w tym do osób
realizujących projekty, członków zespołów projektowych, wykonawców prac projektowych.

2. PROGRAM STUDIÓW
1/ Wprowadzenie do tematyki projektów: rodzaje i cykl życia projektu, system zarządzania projektem,
osoby angażowane do projektu, procesy w ramach zarządzania projektem.
2/ Zespół projektowy: skład i role w zespole projektowym, kierownik projektu, tworzenie zespołu projektowego,
konflikty w zespołach projektowych, zaangażowanie członków zespołu, komunikacja w zespole projektowym,
techniki wywierania wpływu.
3/ Efektywne zarządzanie projektem: planowanie projektu, metoda WBS, tworzenie harmonogramu, realizacja
projektu, kontrola projektu, promocja projektu, wprowadzanie zmian do projektu, zarządzanie ryzykiem,
projektu, zarządzanie jakością w projekcie, raportowanie i monitoring projektu, zamknięcie projektu.
4/ Budżetowanie projektu: finansowe elementy projektu, budżet przychodów i kosztów, przepływy pieniężne
w projekcie, wykonanie budżetu projektu, kontrola finansowa projektu.
5/ Narzędzia informatyczne w zarządzaniu projektami: MS Project, planowanie projektu, przydzielanie
zasobów, powiązania pomiędzy zadaniami projektowymi, ścieżka krytyczna, wyresy Gantta, kontrola
realizacji projektu, wprowadzanie zmian do projektu, symulacje planowania i realizacji projektu.
6/ Analiza finansowa projektu: narzędzia oceny efektywności finansowej projektu, analiza opłacalności
projektu, rentowność projektu, źródła finansowania projektu, płynność finansowa w projekcie.
7/ Metody zarządzania projektami: Agile PM, SCRUM, KANBAN
8/ Programy dedykowane
Dla osób pragnących poszerzyć wiedzę i zdobyć nowe umiejętności w wybranym obszarze tematycznym
przygotowujemy, odpowiednio do zgłaszanego zapotrzebowania, moduły lub programy zawierające treści w zakresie
kierunku studiów odpowiednio do profilu Słuchaczy. Do Kandydatów kierujemy prośbę o podawanie w
kwestionariuszu zgłoszeniowym szczegółowych preferencji programowych.
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3. REALIZACJA ZAJĘĆ
Zajęcia ze Słuchaczami kierunku prowadzą praktycy dyscypliny, w tym menedżerowie zarządzający zespołami
projektowymi, eksperci w dziedzinie realizacji projektów, trenerzy z doświadczeniem zawodowym.
Zajęcia mają charakter praktyczny, dominującą formę stanowią ćwiczenia i warsztaty. Moduły wymagające
wykorzystania sprzętu i oprogramowania informatycznego odbywają się w laboratorium komputerowym.
Studia kończą się przygotowaniem i prezentacją przed Komisją projektów dyplomowych przygotowanych pod
kierunkiem ekspertów.

4. ORGANIZACJA STUDIÓW
Czas trwania studiów: 2 semestry
Program studiów: 60 ECTS
Liczba godzin zajęć: 196
Rozpoczęcie zajęć – październik 2017
14 zjazdów (październik 2017 - czerwiec 2018) co 2 tygodnie
w soboty godz. 9.00 – 16.00
w niedziele godz. 9.00 – 15.00
Szczegółowe informacje na temat studiów podyplomowych prezentujemy na stronie www.wmsb.edu.pl w zakładce
Oferta dydaktyczna.
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