Wrocław, dnia 31 maja 2017 r.
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego
ogłasza zapisy na
Studia Podyplomowe ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI (PROJECT MANAGEMENT)
w roku akademickim 2017/2018
Nazwa kierunku studiów podyplomowych:ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI (PROJECT MANAGEMENT)
Kierownik studiów: dr hab. inż. Anna Ćwiąkała–Małys, prof. nadzw. UWr
Poziom kształcenia: studia podyplomowe
Profil studiów: ogólnoakademicki
Forma prowadzenia studiów: dwusemestralne studia podyplomowe w trybie niestacjonarnym
(sobota i niedziela: 2-3 zjazdy w miesiącu)
Obszar kształcenia: nauki społeczne
Adresat studiów: przedsiębiorcy, pracownicy sektora publicznego, kadra menadżerska. Wymagania
wstępne dla kandydatów, zasady rekrutacji:
Od 1 czerwca 2017 r. do 31 października 2017 r.
Zgodnie z Regulaminem studiów podyplomowych (Uchwała Nr 142/2016 Senatu Uniwersytetu
Wrocławskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie Regulaminu studiów Podyplomowych w
Uniwersytecie Wrocławskiem wraz z późniejszymi zmianami), na studia podyplomowe może być
przyjęta osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych (dowolnych kierunków studiów
pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych).
Kandydaci na studia podyplomowe powinni złożyć w Sekcji Studiów Doktoranckich i Innych Form
Kształcenia następujące dokumenty:
a.
podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK (czyli: formularz
rejestracyjny ON-LINE zamieszczony na stronie www.irka.uni.wroc.pl),
b.
kserokopię dyplomu poświadczoną notarialnie bądź przez jednostkę przyjmującą dokumenty,
c.
kserokopię dowodu osobistego poświadczoną notarialnie bądź przez jednostkę przyjmującą
dokumenty.
Kierownik studiów podyplomowych podejmuje decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe, określając
wysokość opłaty za studia i termin zawarcia umowy, bądź o nieprzyjęciu, wskazując powody
nieprzyjęcia. Uczelnia, po otrzymaniu decyzji przez słuchacza o przyjęciu na studia podyplomowe, na
pierwszych zajęciach zawiera ze słuchaczem umowę w formie pisemnej dotyczącą świadczenia usług
edukacyjnych.
Kwalifikacje uzyskane po ukończeniu studiów: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych;
Zasady odpłatności: 3700 zł (trzy tysiące siedemset złotych) za dwa semestry płatne zgodnie z
postanowieniami umowy o świadczeniu usług edukacyjnych (pod warunkiem zapisania się min. 30
osób); nie jest przewidziana opłata rekrutacyjna),
Warunki ukończenia studiów: uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów określonych w programie
studiów oraz terminowe wniesienie wymaganej opłaty za studia;
Wskazanie interesariuszy zewnętrznych: W ramach przygotowań do otwarcia Studiów
Podyplomowych „Zarządzanie projektami (Project Management)” zostały przeprowadzone konsultacje
z interesariuszami zewnętrznymi. Byli nimi: pracownicy banków, uczelni wyższych, jednostek naukowobadawczych, firm informatycznych oraz absolwenci naszego Wydziału, kierunku ekonomia.







Celem Studiów Podyplomowych jest:
przekazanie Uczestnikom aktualnej wiedzy z zakresu teorii i narzędzi zarządzania projektami. W
szczególności dotyczy to metodyk wykorzystywanych w procesie podejmowania racjonalnych decyzji,
warunkujących osiąganie rentowności zainwestowanych kapitałów, terminowego realizowania
zobowiązań, tworzenia bazy finansowej na kolejne lata;
rozszerzenie i uaktualnienie wiedzy oraz podniesienie kwalifikacji praktyków zajmujących się
zarządzaniem projektami na co dzień;
rozwijanie umiejętności logiczno- analitycznego myślenia przy wykorzystaniu różnych uniwersalnych
metodyk w procesie zarządzania projektami;
przygotowanie do egzaminu Prince2 Foundation.
Typowe miejsca pracy absolwentów:
Małe i duże przedsiębiorstwa, jednostki naukowe, badawczo-rozwojowe, firmy informatyczne
Możliwość kontynuacji kształcenia:
Dla absolwentów, którzy nie ukończyli studiów istnieje możliwość podjęcia 2 - letnich studiów
niestacjonarnych ekonomii drugiego stopnia w ramach jednej z dwóch specjalności – Prawo w
biznesie lub Analiza i zarządzanie w biznesie.
Uzasadnienie wyboru profilu studiów:
Kształcenie podyplomowe nie jest objęte profilowaniem, jak studia pierwszego i drugiego
stopnia. Skoro jednak odbywa się w strukturze studiów uniwersyteckich, powinno być objęte profilem
ogólnoakademickim.
Powiązanie kierunku studiów z prowadzonymi badaniami naukowymi, strategią rozwoju
Uniwersytetu Wrocławskiego i Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii:
Założenia Studiów Podyplomowych „Zarządzanie projektami (Project Management)”
są zbieżne ze strategią Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii oraz misją Uniwersytetu
Wrocławskiego i nawiązują do polityki zapewnienia jakości kształcenia realizowanej przez Uniwersytet
Wrocławski.
Powstanie nowych studiów podyplomowych prowadzonych przez Wydział Prawa, Administracji i
Ekonomii przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności i różnorodności oferty dydaktycznej Uniwersytetu
Wrocławskiego. Kierunek ten stanowi wyjście naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy i kandydatów.
Studia Podyplomowe „Zarządzanie Projektami (Project Management)”umożliwią słuchaczowi
zdobycie lub pogłębienie wiedzy oraz umiejętności wraz z kompetencjami społecznymi, które wzmocnią
jego pozycję na rynku pracy, a w niektórych zawodach powinny wyraźnie podnieść kwalifikacje u
aktualnego lub przyszłego pracodawcy. Ukończenie studiów podyplomowych może też zachęcić
niektórych absolwentów do kontynuacji nauki na wybranym kierunku studiów lub kolejnych studiach
podyplomowych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii lub innym wydziale Uniwersytetu
Wrocławskiego.
Program Studiów Podyplomowych „Zarządzanie Projektami (Project Management)”będzie
realizowany w głównej mierze przez kadrę naukowo-dydaktyczną Instytutu Nauk Ekonomicznych
Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Są to pracownicy o najwyższych
kwalifikacjach i kompetencjach, gwarantujących oczekiwaną jakość kształcenia. Jednocześnie są to
praktycy, którzy wykorzystują wiedzę i rozwiązania naukowe w praktyce gospodarczej.
Uzasadnienie utworzenia nowych studiów podyplomowych „Zarządzanie projektami (Project
Management)”
Należy wskazać na dwa powody utworzenia w/w Studiów Podyplomowych.
Po pierwsze – Słuchacze studiów zapoznani zostaną z całokształtem tematyki związanej z
zarządzaniem projektami, co w obecnej sytuacji gospodarczej w Polsce jest niezbędne do kierowania i
podejmowanie decyzji w jednostce organizacyjnej. Złożoność procesów gospodarczych i ciągle rosnąca
konkurencja na rynkach światowych wymaga podejmowania specjalistycznych decyzji przy
jednoczesnym wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi z zakresu zarządzania projektami.
Po drugie – wyżej wymienione, specjalistyczne Studia Podyplomowe, adresowane są zarówno do
osób realizujących jak również koordynujących różnego rodzaju projekty w małych i dużych

przedsiębiorstwach oraz jednostkach sektora publicznego, a także do osób, które chcą zdobyć nową
wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzani projektami. Dodatkowym atutem studiów będzie
certyfikowane szkolenie prowadzone przez akredytowaną firmę przygotowujące do
egzaminu
Prince2
Foundation
w
ramach
studiów
podyplomowych
(możliwość
zorganizowania egzaminu dla chętnych słuchaczy za dodatkową odpłatnością.)
Szkolenie przeprowadzi Firma INPROGRESS, która od 2007 roku zajmuje się organizacją
profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami i ryzykiem w
organizacjach. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy zarządzania. Od 2010 r. firma INPROGRESS
realizuje akredytowane szkolenia i egzaminy z zakresu metodyki PRINCE2® dzięki zawartej umowie z
APM Group Ltd. w Wielkiej Brytanii. W chwili obecnej INPROGRESS posiadama status Accredited
Training Organization (ATO) oraz AccreditedExamination Organization (AEO) w zakresie
AgilePM®, ASL®2, BiSL®, ChangeManagementTM, ITIL®, M_o_R®, MoP®, MoV®, MSP®, P3O®,
PRINCE2® oraz OBASHI®, co uprawnia ją do przeprowadzania akredytowanych szkoleń
przygotowujących do międzynarodowych egzaminów certyfikacyjnych. W ostatnim czasie Firma
INPROGRESS zrealizowała projekty szkoleniowe m.in. dla takich firm i instytucji jak: Ministerstwo
Finansów RP, Ministerstwo Gospodarki RP, GDDKiA, Urząd Miasta Katowice, Politechnika Warszawska,
Politechnika Wrocławska, Asseco, UBS, BGK, TAURON.
Dodatkowym atutem studiów będzie certyfikowane szkolenie prowadzone przez
akredytowaną firmę przygotowujące do egzaminu Prince2 Foundation w ramach studiów
podyplomowych (możliwość zorganizowania egzaminu dla chętnych słuchaczy za dodatkową
odpłatnością w wysokości 700 zł brutto).
Założeniem tego rodzaju sposobu kształcenia jest przede wszystkim uzupełnienie
ogólnoakademickiej wiedzy absolwentów różnych uczelni i połączenie jej z konsultingiem gospodarczym
i projektowym, a tym samym studia te mają stanowić kompleksowe podejście do tematyki zarządzania
projektami. Planowany termin uruchomienia tych studiów to nowy rok akademicki 2017/2018.

PROGRAM STUDIÓW
Studia Podyplomowe ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI (PROJECT MANAGEMENT)
są prowadzone w formie studiów niestacjonarnym i trwają dwa semestry.
Program
Studiów
Podyplomowych
ZARZĄDZANIE
PROJEKTAMI
(PROJECT
MANAGEMENT)obejmuje 192 godziny w tym 20 godzin przygotowania do egzaminu Prince2
Foundation (82 godziny w I semestrze i 110 godziny w II semestrze). Na program składa się 16
przedmiotów, 7 w I semestrze i 9 w II semestrze. Ogólna liczba punktów ECTS dla tych studiów
wynosi 60 (30 punktów w I semestrze i 30 punktów w II semestrze).
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Nazwa przedmiotu

Forma
zajęć

Liczba
godzin

Forma
Pracownik
zaliczenia

Punkty
ECTS

SEMESTR I

1

2
3

Prowadzenie ksiąg
rachunkowych na
potrzeby projektu
Zarządzanie ryzykiem w
projekcie
Wprowadzenie do
zarządzania projektami

wykład/
warsztaty

10

Zaliczenie

dr hab. inż Anna
Ćwiąkała-Małys, prof.
nadzw. UWr

4

wykład

8

Zaliczenie

PRAKTYK

4

wykład

18

Egzamin

mgr Marzena Karpińska

5

4
5
6

7

Analiza i zarządzanie
projektami
inwestycyjnymi
Podstawy zarządzania
Specyfika zarządzania
projektami branżowymi
Narzędzia rachunkowości
zarządczej i controlingu w
zarządzaniu projektami

warsztaty

20

Egzamin

wykład

6

Zaliczenie

wykład/
warsztaty

10

Egzamin

warsztaty

10

Zaliczenie

dr Monika
Mościbrodzka// dr
Magdalena Homa

5

dr Agnieszka ChrisiduBudnik

3

PRAKTYK

4

dr hab. inż Anna
Ćwiąkała-Małys, prof.
nadzw. UWr //

5

mgr Marzena Karpińska

SEMESTR II

1

Opodatkowanie
projektów biznesowych

wykład/
warsztaty

14

2

Gra symulacyjnoszkoleniowa

warsztaty

8

3

Zarządzanie zasobami i
czasem w projekcie

wykład/
warsztaty

4

Metody zarządzania
projektami

5

6

7

PRAKTYK

4

Zaliczenie

PRAKTYK/ FRIMA ZEW

2

20

Zaliczenie

mgr Marzena Karpińska

4

wykład

10

Egzamin

dr Agnieszka ChrisiduBudnik

4

Wycena przedsiębiorstwa

warsztaty

14

Zaliczenie

dr Monika Mościbrodzka

3

Informatyczne
wspomaganie
zarządzania projektami

warsztaty

8

zaliczenie

PRAKTYK

2

warsztaty

20

Zaliczenie

PRAKTYK/ FRIMA ZEW

6

warsztaty

8

Zaliczenie

PRAKTYK

3

wykład

8

Zaliczenie

PRAKTYK

2

Metodyka PRINCE2
Foundation/
Przygotowanie do
egzaminu

8

Budowanie zespołu
projektowego

9

Zarządzanie jakością i
audyt projektów

Egzamin

