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Karta przedmiotu 
 

Nazwa i kod przedmiotu 
 

Zarządzanie zespołem projektowym 

Kierunek studiów 
 

-------------------- 

Data rozpoczęcia studiów 
 

luty 2021 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu 
 

2020/2021 
 

Poziom kształcenia 
 

II stopnia Grupa zajęć 
 

z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk 
społecznych 

Forma studiów 
 

stacjonarne Sposób realizacji 
 

na uczelni 

Rok studiów 
 

------------------ Język wykładowy 
 

polski 

 
 

Semestr studiów 
 

------------------ Liczba punktów ECTS 
 

2.0 

Profil kształcenia 
 

Ogólnoakademicki/praktyczny Forma zaliczenia 
 

zaliczenie 

Jednostka prowadząca 
 

 

Imię i nazwisko wykładowcy 
(wykładowców) 
 

Odpowiedzialny za przedmiot 
 Dr inż Grzegorz Zieliński 

Prowadzący zajęcia z przedmiotu 
 

 
 

Formy zajęć  
 i metody nauczania 
 

Forma zajęć 
 

Wykład 
 

Ćwiczenia 
 

Laboratoriu
m 

Projekt 
 

Seminarium 
 

RAZEM 
 

Liczba godzin zajęć 
 

30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30 
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 30 
 

Aktywność studenta  
 i liczba godzin pracy 
 

Aktywność studenta 
 

Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów 
 

Udział w 
konsultacjach 
 

Praca własna 
studenta 
 

RAZEM 
 

Liczba godzin pracy 
studenta 
 

30 2.0 18.0 50 

Cel przedmiotu 
 

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z podstawami zarządzania projektami w 

obszarze budowy, koordynacji i doskonalenia funkcjonowania zespołu projektowego. 
 

Efekty uczenia się  
przedmiotu 
 

Efekt kierunkowy 
 

Efekt z przedmiotu 
 

Sposób weryfikacji i oceny efektu 
 

[K7_U71] potrafi zastosować 
wiedzę z zakresu nauk 
humanistycznych lub 
społecznych lub ekonomicznych 
lub prawnych do rozwiązywania 
problemów 

Potrafi zastosować wiedzę z 
zakresu zarządzania projektami 
do rozwiązywania problemów 
występujących w zespołach 
projektowych 

 

SU4 – ocena umiejętności 

korzystania z metod i 

narzędzi 

[K7_K71] potrafi wyjaśnić 
potrzebę korzystania z wiedzy z 
zakresu nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych w 
funkcjonowaniu w środowisku 
społecznym 

Potrafi wyjaśnić potrzebę 
korzystania z wiedzy z zakresu 
zarządzania projektami i 
zespołami projektowymi 

 

SK2 – ocena postępów prac 

[K7_W71] ma wiedzę ogólną w 
zakresie nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych 
obejmującą ich podstawy i 
zastosowania 

M wiedzę ogólną w zakresie nauk 
humanistycznych lub 
społecznych lub ekonomicznych 
lub prawnych obejmującą ich 
podstawy i zastosowania w 
obszarze zarządzania zespołem 
projektowym 

 

SW3 – ocena wiedzy 

zawartej w opracowaniu 

tekstowym i projektowym 

SW2 – ocena wiedzy 

zawartej w prezentacji 
 

Treści przedmiotu 
 

1 – Projekt – cechy charakterystyczne i specyfika 

2 – Projekty klasyczne – wybrane metodyki 

3 – Projekty zwinne, koncepcja agile 

4 – SCRUM – podstawy metodyczne, koncepcja sprintów i ról w zespole  

5 – Profile kompetencyjne członków zespołu projektowego 

6 – Rola Project Managera w zespole projektowym 

7 – Indywidualne i grupowe podejmowanie decyzji projektowych 

8 – Współpraca w zespole 

9 – Integracja zespołu, formy i cele 

10 – Zarządzanie konfliktem w zespole 

 
 

Wymagania wstępne  
i dodatkowe 
 

brak 
 

Sposoby i kryteria  
oceniania osiąganych  
efektów uczenia się 
 

Sposób oceniania (składowe) 
 

Próg zaliczeniowy 
 

Składowa oceny końcowej 
 

Projekt 60% 100% 
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Zalecana lista lektur 
 

Podstawowa lista lektur 
  Trocki M., Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE 2012 

Wiśniewska J., Janasz K., Zarządzanie projektami w organizacji, Wyd. 
Difin 2014 

Wachowiak P., Grucza B., Gregorczyk S., Ogonek K., 

Kierowanie zespołem projektowym, Wyd. Difin 2004 
 

Uzupełniająca lista lektur 
 

Sońta-Drączkowska E., Zarządzanie wieloma projektami, PWE 

2012 

Jaśniok M., Całek A., Kasperek K., Piłat M., Polok G., 

Zarządzanie zespołem. Motywacja i Działanie, Wyd. AE 

Katowice 2009 

 
 

Adresy eZasobów 
  

Przykładowe zagadnienia/  
przykładowe pytania/  
realizowane zadania 
 

1 – Omów założenia tworzenia profili kompetencyjnych 

2 – Zdefiniuj formy przydzielania ról w zespole 

3 – Określ różnice pomiędzy metodykami klasycznymi a zwinnymi w projektach 
 

Praktyki zawodowe  
w ramach przedmiotu 
 

Nie dotyczy 
 

 


