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Nazwa i kod przedmiotu Zarządzanie projektami dla inżynierów, K:99305U0

Kierunek studiów Analityka gospodarcza (studia w jęz. angielskim)

Poziom studiów II stopnia Typ przedmiotu obowiąkowy

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 1 Język wykładowy polski

Semestr studiów 2 Liczba punktów ECTS 2.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Elektrotechniki i Automatyki -> Katedra Elektroenergetyki

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot mgr inż. Agnieszka Kaczmarek-Kacprzak
Prowadzący zajęcia z przedmiotu mgr inż. Agnieszka Kaczmarek-Kacprzak

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

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 rozwój umiejętności miękkich oraz przedstawienie podstawowych zagadnień z 
zakresu zarządzania projektami ze szczególnym uwzględnieniem procesów społecznych w środowisku 
inżynierskim.

Efekty kształcenia/ 
uczenia się przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_W71] ma wiedzę ogólną w 
zakresie nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych 
obejmującą ich podstawy i 
zastosowania

Ma podstawową wiedzę z 
zagadnień z zakresu zarządzania 
projektami oraz procesów 
społecznych w grupie.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

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

Student potrafi empatycznie i 
skutecznie współpracować w 
grupie realizując określone 
zadania.

[SK2] Ocena postępów pracy
[SK1] Ocena umiejętności pracy 
w grupie
[SK4] Ocena umiejętności 
komunikacji

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

Potrafi zaimplementować zdobytą 
wiedzę z zagadnień z zakresu 
zarządzania projektami oraz 
procesów społecznych w grupie, 
realizując grupowy projekt 
społeczny.

[SU5] Ocena prezentacji
[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach różnych modułów
[SU1] Ocena realizacji zadania

Treści przedmiotu 1.Etapy realizacji projektów, harmonogramowanie, analiza potrzeb, weryfikacja i ewaluacja.
2. Zespół, rola zespołu w projekcie, etapy budowania zespołu.
3. Lider a decydent.
4. Komunikacja w zespole projektowym.
5. Radzenie sobie ze stresem.
6. Zarządzanie sobą w czasem.
7. Motywacja.
8. Autoprezentacja
9. Asertywność

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

brak wymagań wstępnych

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów kształcenia

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
praca zeespolowa 60.0% 70.0%
zaangażowanie 0.0% 10.0%
test wiedzy 60.0% 20.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur 1.Zarządzanie projektami Krok po Kroku, Mariusz Kapusta , Samo 
Sedno 2011
2. Zarządzanie projektami dla Bystrzaków, Stanley E. Portny, Septem 
2013

Uzupełniająca lista lektur 1.PMBOK Guide, Fifth Edition Project Management Institute, 2013
2. Błądzą wszyscy (ale nie ja) Carol Tavris, Eliot Aronson, Samk Słowa 
2014
3. Prawy Umysł, Jonathan Haidt, Smak Słowa 2012,
4. Zmień myślenie, a zmienisz siebie, Brian Tracy, MT Biznes 2013

Adresy eZasobów Uzupełniające
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=1280 - on-
line course
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Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania
Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


