Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu nr V/41/16/17
Efekty kształcenia dla kierunku: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
nazwa kierunku studiów: Zarządzanie Projektami
poziom kształcenia: studia I stopnia
profil kształcenia: ogólnoakademicki
symbol

zakładane efekty kształcenia

Wiedza: absolwent zna i rozumie
podstawy teoretyczne nauk społecznych, ich miejsce w systemie nauk, a także inspirowane
K1A_W01
nimi dylematy współczesnej cywilizacji; zna i rozumie miejsce i znaczenie zarządzania
projektami w zarządzaniu organizacją
K1A_W02
zagadnienia z zakresu mikroekonomii
K1A_W03
podstawy z finansów i rachunkowości, w tym z zakresu analizy opłacalności projektów
K1A_W04
istotę działania przedsiębiorstw w zakresie uwarunkowań prawnych i biznesowych
zagadnienia na temat organizacji i zachowań organizacyjnych, zna i rozumie pojęcie sukcesu
K1A_W05
zarządzania projektami oraz kryteria sukcesu projektu
podstawy teoretyczne nauk o zarządzaniu w zakresie: procesu i funkcji zarządzania, planów
K1A_W06
i celów, umiejętności kierownika, procesu podejmowania decyzji
zagadnienia w zakresie podstawowych obszarów i elementów zarządzania projektami, w tym
K1A_W07
w zakresie definiowania, planowania, realizacji, monitorowania i zakończenia projektu; zna
i rozumie charakter i klasyfikacje projektów, programów, portfeli projektów
K1A_W08
podstawy teoretyczne marketingu i badań marketingowych
K1A_W09
teoretyczne podstawy, metody i narzędzia zarządzania jakością
zagadnienia zarządzania środowiskiem w zakresie norm, zasad i instytucji ochrony środowiska
K1A_W10
oraz narzędzi zarządzania środowiskiem
K1A_W11
warunki ergonomii i higieny pracy oraz uciążliwości czynników pracy
K1A_W12
podstawy z zarządzania produkcją i usługami
wiodące metodyki zarządzania projektami, zna i rozumie różnice pomiędzy klasycznym
a zwinnym podejściem do zarządzania projektami, zna i rozumie metody, techniki i modele
K1A_W13
klasycznego zarządzania projektami, w tym koncepcje zarządzania projektem poprzez pomiar
wykonania oraz poprzez wyjątki
K1A_W14
zagadnienia z zakresu logistyki
zachowania organizacyjne w zakresie struktur organizacyjnych, w tym także organizacji
K1A_W15
projektowej oraz zarządzania strategicznego i procesowego
podstawy teoretyczne w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, w tym zna problemy
K1A_W16
zarządzania zespołem projektowym; zna i rozumie kluczowe kompetencje kierownika
projektu, w tym rozpoznaje wymagania kompetencyjne wiodących systemów certyfikacji
K1A_W17
podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
K1A_W18
ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości
Umiejętności: absolwent potrafi
formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy gospodarowania zasobami
K1A_U01
ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi, w tym szacować zapotrzebowanie
na zasoby, identyfikować i rozwiązywać problemy przeciążenia zasobów w projekcie
wykorzystując posiadaną wiedzę wykonywać zadania w warunkach nie w pełni
przewidywalnych przez:
 właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny,
K1A_U02
krytycznej analizy i syntezy tych informacji,
 dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik
informacyjno–komunikacyjnych (ICT)
zdobywać informacje z dostępnych źródeł, integrować i interpretować je oraz dokonywać ich
K1A_U03
krytycznej analizy i syntezy; w oszacowaniach i planach projektu potrafi integrować
informacje dotyczące różnych obszarów zarządzania projektami
interpretować wzajemny wpływ organizacji i jej otoczenia; potrafi interpretować otoczenie
K1A_U04
i interesariuszy projektu oraz interpretować i uwzględniać ich wpływ w planach projektu
K1A_U05
rozpoznawać ograniczenia wynikające z relacji pomiędzy stałą strukturą organizacji
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a strukturami projektowymi oraz identyfikować i rozwiązywać podstawowe problemy
projektowe stosując kreatywne techniki
posługiwać się zdobytą wiedzą z zakresu matematyki, statystyki i technologii ICT w analizie
K1A_U06
i syntezie danych ekonomicznych, finansowych, marketingowych, potrafi dobierać i stosować
w tym celu właściwe metody i narzędzia, w tym zawansowane techniki ICT
dokonać analizy i planowania finansowego organizacji, w tym budżetu projektu, korzystając
K1A_U07
z właściwych technik klasyfikacji i szacowania kosztów
dokonać opisu i analizy problemów zarządzania; potrafi analizować i szacować wpływ zmian
K1A_U08
na parametry projektu, w tym objaśniać stan wykonania projektu oraz prognozować wynik
końcowy projektu
prognozować możliwości wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa publicznego oraz
K1A_U09
identyfikować, analizować i planować reakcje na ryzyko w projekcie
zaplanować przebieg projektu, w tym dokonać opisu wstępnego planu i zakresu projektu oraz
K1A_U10
opracować harmonogram projektu zgodnie z najlepszymi praktykami
planować i organizować sprawną i efektywną pracę indywidualną oraz zespołu, potrafi
kierować pracą zespołu dobierając właściwy styl zarządzania, jednoznacznie definiować role
K1A_U11
w zespole, przydzielać zadania z uwzględnieniem kompetencji technicznych
i psychospołecznych, określać priorytety, dokonywać analizy krytycznej
K1A_U12
stosować przepisy prawa w praktyce
rozwiązywać problemy zarządzania jakością, w tym uwzględniać w planie projektu
K1A_U13
oczekiwania jakościowe klienta, działać zgodnie z zasadami jakości
K1A_U14
ocenić za pomocą norm warunki bezpiecznej pracy
komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii, stosować zasady skutecznej
K1A_U15
i sprawnej komunikacji, w tym efektywnie planować komunikację w projekcie oraz brać
udział w debacie
rozwiązywać problemy zarządzania portfelem projektów oraz organizacji i wdrażania biur
K1A_U16
zarządzania projektami
przygotować dokumentację związaną z zarządzanym projektem oraz poprawnie interpretować
K1A_U17
i krytycznie oceniać jej zapisy
K1A_U18
samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie
posługiwać się językiem angielskim lub innym językiem międzynarodowym na poziomie B2
K1A_U19
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do
krytycznej oceny posiadanej wiedzy i uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
K1A_K01
problemów poznawczych i praktycznych
wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska
K1A_K02
społecznego
odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych i wykonywania pracy własnej, w tym
K1A_K03
do stosowania zasad etyki zawodu i wymagania tego od innych oraz dbałości o dorobek
i tradycje zawodu
myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy oraz wykazywania inicjatywy i samodzielności
K1A_K04
w działaniach zawodowych
K1A_K05
inicjowania działania na rzecz interesu publicznego oraz wrażliwości na kwestie społeczne

