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Szanowni Państwo!
Z końcem ubiegłego roku minęło dziesięć lat od utworzenia Katedry
Zarządzania Projektami w ramach Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie. Uznaliśmy to za dobry powód, aby przedstawić Państwu
nasz dorobek. Jubileusz Katedry zbiega się z rocznicą 25-lecia utworzenia Kolegium
Zarządzania i Finansów SGH. Obydwa wydarzenia łaczą się ze sobą; wsparcie
Kolegium - jego władz i pracowników - przyczyniło się w znacznym stopniu
do osiągnięć Katedry, te natomiast wzbogaciły dorobek Kolegium. Ciesząc się z tego,
co udało nam się osiągnąć przy pomocy naszych współpracowników i przyjaciół,
mamy nadzieję, że następne dziesięciolecie będzie równie owocne.
Prof. dr hab. inż. Michał Trocki
Kierownik Katedry Zarządzania Projektami SGH
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Powstanie Katedry
Znaczenie i udział projektów w zarządzaniu rośnie systematycznie od wielu lat,
a w ślad za tym rośnie zapotrzebowanie na rzetelną, zweryfikowaną naukowo wiedzą
z zakresu zarządzania projektami. Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu,
na początku wieku w Katedrze Zarządzania w Gospodarce kierowanej przez prof. dr
hab. Marię Romanowską, podjeta została problematyka zarządzania projektami,
zarówno jako przedmiot działalności naukowej jak i dydaktycznej. Rozwojem
tej problematyki zajął się zespół pod kierunkiem prof. dr hab. Michała Trockiego.
W rezultacie w ramach Katedry Zarządzania w Gospodarce SGH został
utworzony w 2005 roku Zakład Zarządzania Projektami przekształcony 21 grudnia
2007 r. w Katedrę Zarządzania Projektami działającą w składzie Kolegium
Zarządzania i Finansów SGH. Kierowanie Katedrą powierzone zostało prof. dr hab.
Michałowi Trockiemu.
Katedra Zarządzania Projektami prowadzi działalność naukową, publikacyjną,
dydaktyczną, szkoleniową i ekspercką w zakresie: zarządzania procesowego,
zarządzania projektami, zarządzania programami i portfelami projektów, organizacji
procesowej i projektowej, dojrzałości procesowej i projektowej, kierowania zespołami
zadaniowymi i projektowymi, zarządzania wiedzą w projektach, zarządzania
projektami europejskimi, zarządzania ryzykiem, restrukturyzacji i zarządzania zmianą.

Zespół Katedry
Zespół Katedry liczy aktualnie 7 pracowników:
•

prof. dr hab. inż. Michał Trocki, prof. zw. (2007 - )

•

dr hab. Paweł Wyrozębski, prof. SGH (2010 - )

•

dr Emil Bukłaha, adiunkt (2007 - )

•

dr Mateusz Juchniewicz, adiunkt (2011 - )

•

dr Ewa Sońta-Drączkowska, adiunkt (2017 - )

•

mgr Witalij Metelski, asystent (2017 - )

•

Elżbieta Nowakowska, samodzielny referent (2008 - )

W przeszłości do zespołu Katedry należeli także:
•

dr Bartosz Grucza, adiunkt (2007-16)

•

dr Katarzyna Jasińska, ½ adiunkt (2014-17)
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Współpracownicy Katedry
W działalności naukowej i dydaktycznej zespół Katedry wspomaga szerokie grono
współpracowników a do najbardziej aktywnych należą:
•

dr hab. Piotr Płoszajski prof. SGH, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie

•

dr hab. Piotr Wachowiak prof. SGH, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie

•

dr hab. Waldemar Rogowski prof. SGH, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie

•

dr hab. Rafał Mrówka prof. SGH, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie

•

dr hab. Sławomir Winch prof. SGH, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie

•

dr Sylwester Grzegorczyk, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie

•

mgr Bartosz Majewski, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie

•

mgr Olga Nadskakuła, Project Manager HSBC Service Delivery (Polska)

•

mgr Krzysztof Ogonowski, Prezes Zarządu BPI Polska

Przyjaciele Katedry
Rozwój i osiągnięcia Katedry nie były by możliwe bez wsparcia i pomocy
licznego grona Przyjaciół Katedry. Szczególne podziękowania należą się Pani prof. dr
hab. Marii Romanowskiej, która była inicjatorem i promotorem problamatyki
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zarządzania projektami w SGH. Kolejni dziekani Kolegium Zarządzania i Finansów
w osobach prof. dr hab. Jerzego Nowakowskiego i prof. dr hab. Janusza
Ostaszewskiego

zapewniali

wsparcie

naszych

przedsięwzięć

rozwojowych.

W ostatnich latach korzystamy z wszechstronnego wsparcia Kierownictwa Szkoły
w osobach JM Rektora SGH dr hab. Marka Rockiego prof. SGH i dr hab. Piotra
Wachowiaka prof. SGH, Prorektora SGH ds. Nauki i Zarządzania, prof. dr hab. Marty
Juchnowicz, Dziekan Studiów Magisterskich SGH oraz Kierownictwa Kolegium
w osobach Dziekana Kolegium dr hab. Ryszarda Bartkowiaka prof. SGH i Prodziekana
Kolegium dr Michała Matusewicza a także mgr Anity Krzymickiej, Kierowniczki Biura
Kolegium i mgr Magdaleny Białobrzeskiej-Sytej z Biura Kolegium. Realizację naszego
projektu Kierunek na zarządzanie projektami! wspiera mgr Lidia Tomaszewska,
Kierowniczka Działu Obsługi Projektów SGH. Korzystamy także z pomocy innych
jednostek organizacyjnych Szkoły.
Grono naszych Przyjaciół jest bardzo szerokie i obejmuje zarówno pracowników
uczelni wyższych, stowarzyszeń naukowych i fachowych, administracji publicznej, firm
doradczych i szkoleniowych oraz praktyki gospodarczej. Cieszymy się, że w gronie
naszych Przyjaciół możemy świętować nasz Jubileusz.

Kamienie milowe rozwoju Katedry
Działalność Katedery wyznaczają następujące „kamienie milowe”:
•

2001 – 2004 - utworzenie zespołu ds. zarządzania projektami w Katedrze
Zarządzania w Gospodarce

•

2002 - uruchomienie Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami (Project
Management), pierwszych w Polsce studiów podyplomowych z tego zakresu

•

2003 - publikacja monografii Zarządzanie projektami autorstwa M. Trockiego,
B. Gruczy i K. Ogonka w Polskim Wydawnictwie Ekonomicznym; tłumaczenie
rosyjskie 2006

•

2005 - utworzenie Zakładu Zarządzania Projektami w Katedrze Zarządzania
w Gospodarce

•

2005/2006 - wprowadzenie przedmiotu Zarządzanie projektami do oferty studiów
I stopnia (licencjackich) kierunku Zarządzanie SGH
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•

2005/2006 - uruchomiemie specjalności kierunkowej Zarządzanie projektami
dla kierunku Zarządzanie i między-kierunkowej dla pozostałych kierunków
na studiach II stopnia (magisterskich) w SGH

•

21.12.2007 - utworzenie pierwszej w Polsce Katedry Zarządzania Projektami
w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH

•

2014 - uzyskanie pierwszej w Polsce akredytacji Programu IPMA-Student
certyfikacji z zakresu zarządzania projektami dla studentów i absolwentów studiów

•

2016/2018 - realizacja projektu Kierunek na zarządzanie projektami!, uruchomienia
na studiach magisterskich SGH kierunku studiów Zarządzanie projektami

Działalność naukowa Katedry
Głowną dziedziną działalności naukowej Katedry jest szeroko traktowana
problematyka

zarządzania

projektami,

w

zakresie

której

prowadzone

są systematycznie badania naukowe w postaci badań własnych, badań statutowych
i badań finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Badania te
obejmują szeroki i różnorodny zakres problemowy:
Planowanie i sterowanie przebiegiem projektów
•

badanie rozwiązań i najlepszych praktyk zarządzania zakresem projektu (2013)

•

badanie rozwiązań i najlepszych praktyk w zakresie zarządzania terminami
projektu (2013)

•

analiza czynników kształtujących poziom zarządzania kosztami projektu (2013)

•

planowanie przebiegu projektów w warunkach ryzyka i niepewności – przegląd
koncepcji i modeli (2014)

•

badanie rozwiązań i najlepszych praktyk w zakresie zarządzania integralnością
projektu (2014)

•

badanie efektywności organizacji w Polsce w zarządzaniu procesami zaopatrzenia
projektów w niezbędne zasoby (2014)

•

rozwiązania z zakresu planowania przebiegu i zasobów projektu – badanie
organizacji w Polsce (2015)
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Strategiczne zarządzanie projektami i controlling projektów
•

wpływ zarządzania projektami na tworzenie wartości przedsiębiorstwa (2006 2007)

•

controlling w organizacjach realizujących projekty (2010)

•

skala, zakres i formy controllingu w realizacji projektów (2013, 2015 i 2017)

•

projekty, jako skuteczne narzędzie wdrażania strategii (2014)

•

metodyczne wsparcie controllingu projektów (2016 - 2017)

Zarządzanie wiedzą w projektach
•

zastosowanie metod zarządzania wiedzą w realizacji projektów (2009-2010)

•

zarządzanie wiedzą w projektach (2009 - 2011)

•

badanie zasobów i źródeł wiedzy projektowej jako czynnika tworzenia przewagi
konkurencyjnej firm zarządzanych projektowo (2013)

Zarządzanie ryzykiem w projektach
•

zarządzania ryzykiem w projektach (2011, 2013 -)

•

zarządzanie ryzykiem projektu w jednostkach sektora finansów publicznych
(2013)

•

badanie efektywności organizacji w Polsce w zarządzaniu ryzykiem w projektach,
(2015)

•

zarządzanie ryzykiem w projektach – kontekst behawioralny (2016 - 2017)

Zarządzania komunikacją w projektach
•

zarządzania komunikacją w projektach (2012)

•

komunikacja w zarządzaniu projektami (2012-2013)

Ocena projektów
•

identyfikacja kluczowych czynników sukcesu w zarządzaniu projektami doradczymi
(2006-2007)

•

kompleksowe oceny projektów (2012)

•

czynniki niepowodzeń projektów IS/IT w Polsce (2014 -)

Kompetencje uczestników projektów
•

zastosowania modeli kompetencji w kształtowaniu programów zarządzania
projektami (2009)

•

kompetencje polskich kierowników projektów ICT (2015-2017)
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Zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy projektów
•

modele analizy interesariuszy projektu (2012)

•

kształtowanie środowiska społecznego zarządzania projektami - koncepcje,
problemy i rozwiązania (2016 - 2017)

Organizacja projektowa i biura zarządzania projektami
•

znaczenie biura zarządzania projektami (2012)

•

badanie organizacyjnych aspektów zarządzania projektami w przedsiębiorstwach
(2015)

Dojrzałość projektowa organizacji
•

oceny dojrzałości projektowej organizacji (2010)

•

dojrzałość projektowa organizacji w Polsce (2010-2011)

Społeczna odpowiedzialność projektów
•

Społeczna odpowiedzialność projektów (2017)

Zarządzanie projektami europejskimi
•

problemy definiowania projektów europejskich na przykładzie IW EQUAL (20072008)

•

zarządzania projektami społecznymi zgodnie z metodyką PCM (2008)

•

oceny i dobór metodycznego wsparcia dla zarządzania projektami (2008)

•

system oceny i wyboru projektów w ramach PO Kapitał Ludzki (2009)

Projekty partnerstwa publiczno-prywatnego
•

uwarunkowania projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce (20112012)

•

zarządzanie projektami partnerstwa publiczno-prywatnego (2012)

Inne problemy zarządzania
•

procesy tworzenia i rozwoju grup kapitałowych w Polsce na przykładzie ewolucji
central handlu zagranicznego (1999-2001)

•

restrukturyzacja polskich przedsiębiorstw finansowana ze środków zagranicznych
(2001-2005)

•

zastosowanie outsourcingu w procesie restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej
w Polsce (2008, 2010, 2012)

•

tworzenie wartości dla akcjonariuszy przez polskie budowlane grupy kapitałowe
(2007-2008)

•

outsourcing i jego rozwój w sektorze szkolnictwa wyższego w Polsce (2015 - )
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W Katedrze prowadzone jest Seminarium Naukowe Zarządzania Projektami,
którego celem jest integracja i rozwój wiedzy fachowej i naukowej z zakresu
zarządzania projektami i dziedzin pokrewnych.
Pod kierunkiem prof. dr hab. Michała Trockiego prowadzone są przewody
doktorskie z zakresu zarządzania projektami i dziedzin pokrewnych.
Dotychczas opracowane i obronione zostały następujące rozprawy doktorskie:
•

dr Mateusz Peryt, Procesy tworzenia i rozwoju grup kapitałowych w Polsce
na przykładzie ewolucji central handlu zagranicznego (obroniona w 2001 r.)

•

dr Joanna Niewińska – Smolarek, Restrukturyzacja polskich przedsiębiorstw
finansowana ze środków zagranicznych (2005)

•

dr Emil Bukłaha, Zastosowanie outsourcingu w procesie restrukturyzacji zakładów
opieki zdrowotnej w Polsce – wyróżniona (2008)

•

dr Ewa Sońta-Drączkowska, Wpływ zarządzania projektami na tworzenie wartości
przedsiębiorstwa (2007)

•

dr Paweł Grząbka, Identyfikacja kluczowych czynników sukcesu w zarządzaniu
projektami doradczymi (2007)

•

dr Bartosz Grucza, Problemy definiowania projektów europejskich na przykładzie
Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (2008)

•

dr Konrad Subda, Tworzenie wartości dla akcjonariuszy przez polskie budowlane
grupy kapitałowe (2008)

•

dr Paweł Wyrozębski, Zastosowanie metod zarządzania wiedzą w realizacji
projektów – wyróżniona (2010)

•

dr Mateusz Juchniewicz, Dojrzałość projektowa organizacji w Polsce – wyróżniona
(2011)

•

dr Krzysztof Wąsowski, Uwarunkowania projektów partnerstwa publicznoprywatnego w Polsce (2012)

•

dr Katarzyna Kandefer-Winter, Komunikacja w zarządzaniu projektami (2013)

•

dr Marcin Chomicz, Kompetencje polskich kierowników projektów ICT –
wyróżniona (2018)

Dalsze rozprawy doktorskie są przygotowywane do obrony:
•

mgr Witalij Metelski, Zarządzanie ryzykiem w projektach

•

mgr inż. Rafał Urbanelis, Czynniki niepowodzeń projektów IS/IT w Polsce
9

•

mgr Sławomir Wiak, Outsourcing i jego rozwój w sektorze szkolnictwa wyższego
w Polsce

•

mgr Robert Lach, Dojrzałość projektowa centralnych urzędów polskiej administracji
publicznej w kontekście działań cyfryzacyjnych
W 2016 roku dr Paweł Wyrozębski uzyskał stopień naukowy dr hab. nauk

ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu.

Zestawienie dorobku naukowego Katedry
Zrealizowane granty NCN / NCBiR
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Zrealizowane badania statutowe i własne
Zrealizowane badania statutowe młodych naukowców i
doktorantów

29

Seminaria naukowe zarządzania projektami

43

Obronione rozprawy doktorskie

11

Przyznany stopień doktora habilitowanego

1

33
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Działalność publikacyjna Katedry
Ważnym „kamieniem milowym” działalności Katedry było opublikowanie w 2003
roku w Polskim Wydawnictwie Ekonomicznym, jako jednej z pierwszych w Polsce,
monografii Zarządzanie projektami autorstwa M. Trockiego, B. Gruczy i K. Ogonka.
Monografia stanowiła podsumowanie prac studialnych prowadzonych przez zespół
powołany do rozwoju problematyki zarządzaniem projektami w ramach SGH. Książka
zyskała dużą popularność i uznanie na rynku wydawniczym (sprzedaż 5.500 egz.).
W 2006 r. ukazało się jej tłumaczenie na język rosyjski.
W 2004 r. opublikowana została w Wydawnictwie Difin monografia Kierowanie
zespołem projektowym autorstwa P. Wachowiaka, S. Gregorczyka, B. Gruczy
i K. Ogonka. W 2007 r. powstała jako praca zespołowa pod red. M. Trockiego
i B. Gruczy książka Zarządzanie projektem europejskim wydana w Polskim
Wydawnictwie Ekonomicznym (sprzedaż ok. 6.000 egz). Oprócz tego opublikowanych
zostało wiele rozdziałów poświęconych zarządzaniu projektami w pracach zbiorowych,
artykułów w czasopismach fachowych i wygłoszonych zostało wiele referatów
na konferencjach naukowych i fachowych.

W ślad za tymi publikacjami pojawiły się dalsze publikacje naukowe i fachowe
na temat zarządzania projektami pracowników i współpracowników Katedry. Dorobek
publikacyjny Katedry tworzą nastepujace książki:
•

Trocki M., Grucza B., Ogonek K., Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2003
i 2009, (sprzedaż: 5.500 egz.)

•

М. Троцкий, Grucza Б., К. Огонек, Управление проектами, Финансы
и статистика, Москва 2006

•

Wachowiak P., Gregorczyk S., Grucza B., Ogonek K., Kierowanie zespołem
projektowym, Difin, Warszawa 2004
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•

Zarządzanie projektem europejskim, praca zbiorowa pod red. M. Trockiego
i B. Gruczy, PWE, Warszawa 2007 (autorzy: E. Bukłaha, S. Gregorczyk, B. Grucza,
W. Rogowski, M. Trocki, P. Wachowiak i inni), (sprzedaż: 6.000 egz.)

•

Trocki M., Organizacja projektowa, Wydawnictwo Bizarre, Warszawa 2008

•

Nadskakuła O., Ewaluacja projektów, Wydawnictwo Bizarre, Warszawa 2008

•

Wyrozębski P., Biuro projektów, Wydawnictwo Bizarre, Warszawa 2009

•

Juchniewicz M., Dojrzałość projektowa organizacji, Wydawnictwo Bizarre,
Warszawa 2009

•

Strategiczne zarządzanie projektami, praca zbiorowa pod red. M. Trockiego
i E. Sońty-Drączkowskiej, Bizarre, Warszawa 2009 (autorzy: E. Bukłaha,
S. Gregorczyk, B. Grucza, M. Juchniewicz, K. Ogonek, E. Sońta-Drączkowska,
M. Trocki, P. Wyrozębski i inni)

•

Metodyki zarządzania projektami, praca zbiorowa, Wydawnictwo Bizarre,
Warszawa 2010, (autorzy: E. Buklaha, B. Grucza, M. Juchniewicz, W. Metelski,
M. Trocki, P. Wyrozębski)
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•

Sońta - Drączkowska E., Zarządzanie wieloma projektami, PWE, Warszawa 2011

•

Zarządzanie wiedzą w projektach. Metodyki, modele kompetencji i modele
dojrzałości, praca zbiorowa pod red. M. Trockiego, Oficyna Wydawnicza SGH,
Warszawa 2011, (autorzy: E. Bukłaha, B. Grucza, M. Juchniewicz, M. Trocki,
P. Wyrozębski)

•

Wyrozębski P., Juchniewicz M., Metelski W., Wiedza, dojrzałość, ryzyko
w zarządzaniu projektami, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011

•

Nowoczesne zarządzanie projektami, praca zbiorowa pod red. M. Trockiego, PWE,
Warszawa 2012, (autorzy: E. Bukłaha, B. Grucza, M. Juchniewicz, W. Metelski,
M. Trocki, P. Wyrozębski), (sprzedaż: 6.500 egz.)

•

Ocena projektów - koncepcje, modele, metody, praca zbiorowej pod red. naukową
M. Trockiego i M. Juchniewicza, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013,
(autorzy: E. Bukłaha, B. Grucza, M. Juchniewicz, W. Metelski, M. Trocki)

•

M. Trocki, Organizacja projektowa. Podstawy, modele, rozwiązania, PWE,
Warszawa 2014, (sprzedaż: 1.500 egz.)

•

P. Wyrozębski, Zarządzanie wiedzą projektową, Difin, Warszawa 2014, (sprzedaż:
1.000 egz.)

•

A. Wyrozębska, P. Wyrozębski, Biała emigracja, Oficyna Wydawnicza SGH,
Warszawa 2014

•

M. Juchniewicz, W. Metelski, Trójkąt ograniczeń projektowych. Wyniki badań,
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015
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•

Planowanie przebiegu projektów, praca zbiorowa pod red. M. Trockiego
i P. Wyrozębskiego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015, (autorzy:
E. Bukłaha, B. Grucza, M. Juchniewicz, W. Metelski, M. Trocki, P. Wyrozębski)

•

Zarządzanie projektem europejskim, praca zbiorowa pod red. M. Trockiego, PWE,
Warszawa 2015, (autorzy: E. Bukłaha, B. Grucza, M. Juchniewicz, W. Rogowski,
M. Trocki, P. Wyrozębski i inni), (sprzedaż: 1.200 egz.)

•

Zarządzanie projektami – wyzwania i wyniki badań, praca zbiorowa pod red.
M. Trockiego i E. Bukłaha, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016, (autorzy:
E. Bukłaha, B. Grucza, M. Juchniewicz, K. Kandefer-Winter, W. Metelski, E. SońtaDrączkowska, M. Trocki, K. Wąsowski, P. Wyrozębski)

•

Project Management – Challenges and Research Results, M. Trocki, E. Bukłaha
(ed.), Warsaw School of Economics Press, Warsaw 2016, (autorzy: E. Bukłaha,
B. Grucza, M. Juchniewicz, K. Kandefer-Winter, W. Metelski, E. SońtaDrączkowska, M. Trocki, K. Wąsowski, P. Wyrozębski)

•

K. Kandefer-Winter, O. Nadskakuła, Komunikacja w zarządzaniu projektami,
CeDeWu, Warszawa 2016

•

Metodyki i standardy zarządzania projektami, praca zbiorowa pod red. naukową
M. Trockiego, PWE, Warszawa 2017, (autorzy: E. Bukłaha, K. Jasińska,
M. Juchnieewicz, W. Metelski, E. Sońta-Drączkowska, M. Trocki, P. Wyrozębski)

•

Project planning and scheduling: tools and good practices, M. Trocki,
P. Wyrozębski (ed.), SGH Publishing House, Warsaw 2017. (autorzy: E. Bukłaha,
B. Grucza, M. Juchniewicz, W. Metelski, M. Trocki, P. Wyrozębski)
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Zestawienie dorobku publikacyjnego Katedry
Opublikowane monografie

34

Opublikowane rozdziały w monografiach

206

Redakcja naukowa

19

Inne publikacje

77

Wyróżnienia publikacji Katedry
Publikacje Katedry zdobyły nastepujace wyróżnienia:
•

Nowoczesne zarzadzanie projektami, praca zbiorowa pod redakcją naukową
M. Trockiego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012 (2016) –
wyróżnienie

w

Konkursie

Nagród

Naukowych

Towarzystwa

Naukowego

Organizacji i Kierownictwa im. prof. Karola Adamieckiego w edycji 2014 / 2015
•

Zarządzanie projektem europejskim, praca zbiorowa pod redakcją M. Trockiego,
Polskie

Wydawnictwo

Ekonomiczne,

Warszawa

2015

–

wyróżnienie

w XII Konkursie na Prace Naukowe Komitetu Nauk Organizacji i Zarzadzania PAN
za okres 2014 – 2015.
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Działalność dydaktyczna Katedry
W wyniku starań Katedry do oferty dydaktycznej SGH wprowadzone zostały
przedmioty z zakresu zarządzania projektami oraz utworzone zostały specjalności
zarządzania projektami. Na studiach licencjackich kierunku Zarządzanie jako
przedmiot

kierunkowy

prowadzony

jest

przedmiot

Zarządzanie

projektami.

Na studiach drugiego stopnia kierunku Zarządzanie stworzona została specjalność
kierunkowa Zarządzanie projektami obejmująca przedmioty specjalistyczne: Podstawy
zarządzania projektami, Strategiczne zarządzanie projektami, Kierowanie zespołem
projektowym, Organizacja projektowa i Zarządzanie projektami Unii Europejskiej.
Dla studentów wszystkich kierunków studiów realizowanych w SGH istnieje możliwość
realizacji specjalności między-kierunkowej Zarządzanie projektami. Obejmuje ona
5 przedmiotów obowiązkowych i 10 przedmiotów do wyboru z oferty dydaktycznej
Szkoły.

Dla osób chcących pogłębić kwalifikacje z zakresu zarządzania projektami
Katedra oferuje także przedmioty autorskie swobodnego wyboru: Przygotowanie
projektów finansowanych ze środków UE, Budżetowanie i controlling projektów,
Planowanie przebiegu projektu, Metodyki zarządzania projektami, Biuro zarządzania
projektami – Project Management Office oraz możliwość opieki nad opracowaniem
pracy magisterskiej z zakresu zarządzania projektami i dziedzin pokrewnych w ramach
Seminarium magisterskiego. Realizacja specjalności prowadzi do uzyskania kwalifikacji
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menedżera projektów. W ostatnich latach specjalność kierunkową Zarządzanie projektami
realizowało ok. 100 osób rocznie.

Zestawienie dorobku dydaktycznego Katedry
Prowadzone przedmioty kierunkowe – studia licencjackie

2

Prowadzone przedmioty kierunkowe – studia magisterskie

2

Prowadzone specjalności

3

Prowadzone przedmioty specjalności

5

Prowadzone przedmioty autorskie

4

Liczba wypromowanych absolwentów studiów licencjackich

27

Liczba wypromowanych absolwentów studiów magisterskich

624

Realizacja pensum dydaktycznego

220 %

Program certyfikacji IPMA-Student

Od roku 2014 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jest partnerem instytucjonalnym
IPMA International Project Management Polska, międzynarodowej organizacji fachowej
zrzeszającej praktyków, ekspertów i naukowców z zarządzania projektami. Dzieki staraniom
Katedry studenci i absolwenci studiów dziennych i zaocznych SGH uzyskali prawo udziału
w unikatowym systemie certyfikacji wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania projektami
IPMA-Student prowadzonym przez IPMA Polska.
Program IPMA-Student jest pierwszym w Polsce systemem certyfikacji wiedzy
i umiejętności w zakresie zarządzania projektami, skierowanym do studentów i absolwentów
studiów. Program jest prowadzony we współpracy pomiędzy wybranymi uczelniami
wyższymi a polskim oddziałem International Project Management Association (IPMA). Jego
celem jest poświadczenie nabycia przez studentów wiedzy i umiejętności wybranych
zagadnień związanych z zarządzaniem projektami na poziomie wymaganym dla roli członka
zespołu projektowego. Certyfikat IPMA-Student stanowi podsumowanie zdobytej wiedzy
w

zakresie

zarządzania

projektami

oraz

jest

obiektywnym

i

rozpoznawalnym

przez pracodawców świadectwem posiadanych kwalifikacji, które są uniwersalne i niezależne
od rodzaju prowadzonej działalności. SGH jako pierwsza uczelnia wyższa akredytowana
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została do programu IPMA-Student. Certyfikaty IPMA-Student uzyskało dotychczas
83 absolwentów SGH.
Absolwenci studiów SGH biorą regularnie udział w konkursie Project Master
organizowanym przez IPMA Polska. Dotyczas w konkursie tym nagrodzone zostały
nastepujace osoby:
•

Monika Dzikiewicz, absolwentka studiów magisterskich kierunku Zarządzanie SGH,
wyróżnienie w kategorii najlepszej pracy magisterskiej za pracę Porównanie różnic
i kompatybilności metodyk SCRUM i PRINCE2 - rozważania na temat modelu
hybrydowego wykonaną pod opieką dr Emila Bukłahy (2015)

•

Bogdan Hemer, absolwent Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami I miejsce w
kategorii najlepszej pracy podyplomowej za pracę Metody wyboru i priorytetyzacji
stosowane w zarządzaniu portfelem projektów wykonaną pod opieką dr Pawła
Wyrozębskiego (2015)

•

Barbara Bielecka, absolwentka Studiów Podyplomowych Zarządzania Projektami SGH,
I miejsce w kategorii najlepszej pracy podyplomowej za pracę Problemy w zarządzaniu
projektami w branży HVAC na przykładzie przedsiębiorstwa X wykonaną pod kierunkiem
dr Emila Bukłahy (2016)

•

Przemysław Chimczak, absolwent Studiów Podyplomowych Zarządzania Projektami
SGH, wyróżnienie w kategorii najlepszej pracy podyplomowej za pracę Zarządzanie sobą
w czasie, analiza metodyk i wnioski z badań wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. Piotra
Wachowiaka (2016)
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W roku 2016 prof. dr hab. Michał Trocki został wyróżniony nagrodą Atlas Project
Management przyznaną przez Zarząd International Project Management Association Polska
za wkład w rozwój Programu IPMA-Student, propagowanie idei zarządzania projektami
w środowisku

naukowym

oraz integrowanie nauki i biznesu poprzez inicjowanie

międzyuczelnianych projektów naukowo-badawczych

i szkoleniowych

w

zakresie

zarządzania projektami.
Projekt Kierunek na zarządzanie projektami!
Wychodząc naprzeciw

rosnącym wymaganiom współczesnego rynku pracy

oraz postępującej projektyzacji z początkiem czerwca 2016 roku zespół Katedry Zarządzania
Projektami przystąpił do prac mających na celu wprowadzenie do oferty Szkoły Głównej
Handlowej nowego kierunku studiów magisterskich Zarządzanie projektami.
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Uruchomienie kierunku realizowane jest w formule projektu europejskiego
dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
pod nazwą Kierunek na zarządzanie projektami! Kierownikiem projektu jest dr hab. Paweł
Wyrozębski prof. SGH.
Projekt realizowany jest w okresie 2016-21 r. i obejmuje swoim zakresem
przygotowanie

dokumentacji

kierunku,

opracowanie

materiałów

dydaktycznych,

przeprowadzenie rekrutacji studentów oraz realizację pierwszego, pełnego, dwuletniego
cyklu kształcenia zakończonego obroną prac magisterskich i uzyskaniem stopnia magistra
przez grupę co najmniej 50 studentów i studentek kierunku. Zajęcia na studiach będą trwały
cztery semestry, począwszy od roku akademickiego 2018/19.
W celu zapewnienia kształcenie spójnego z potrzebami otoczenia społecznogospodarczego do projektu i prac programowych zaangażowano wiodące, międzynarodowe
organizacje zarządzania projektami: Project Management Institute, International Project
Management Institute oraz Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A. Wśród członków Rady
Programowej Kierunku obecni są także studenci w osobie Prezesa Studenckiego Koła
Naukowego Zarządzania Projektami SGH.
Powyższe organizacje oraz ich członkowie zaangażowani zostali do współpracy przy
tworzeniu założeń programowych kierunku Zarządzania projektami oraz do tworzenia
szczegółowych sylabusów, materiałów wykładowych w tym studiów przypadków opartych
na praktycznych przykładach i współprowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów.
Ukończenie

kierunku

przygotuje

absolwentów

do

starania

się

o

uznane

na międzynarodowym rynku pracy certyfikaty zawodowe: PRINCE2, PMI PMP, IPMA A-BC-D oraz IPMA-Student i inne.
Uzyskanie przez absolwentów kierunku ZP fachowych kompetencji w tym zakresie
umożliwi im rozwój zawodowy w ważnym i pożądanym na rynku pracy obszarze specjalizacji
- jako kierowników projektów oraz członków zespołów projektowych – ambitnych i aktywnych
w działaniu, wyposażonych w najlepszą wiedzę i praktyczne umiejętności zgodne
z

wymaganiami

profesjonalnymi

na

międzynarodowym

poziomie,

zapewniające

im przygotowanie do: pracy na rynku krajowym i zagranicznym, podejmowanie dalszych
studiów, podejmowania inicjatyw i przedsięwzięć o charakterze biznesowym, ale także
społecznym i obywatelskim.
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Działalność szkoleniowa Katedry

Dla

absolwentów

wyższych

uczelni

pragnących

specjalizować

się

w zagadnieniach zarządzania projektami utworzono w 2002 r. Studia Podyplomowe
Zarządzania Projektami. Studia cieszą się dużym zainteresowaniem; zrealizowano
dotychczas 71 jego edycji i przeszkolono ok. 4.500 słuchaczy wywodzących się
z

różnych

dziedzin,

reprezentujących

różne

organizacje

i

specjalności

zawodowe.Program Studiów obejmuje 24 dni szkoleniowe (192 godziny zajęć),
z czego ok. 80% to zajęcia warsztatowe. W programie uwzględniono szeroki zakres
zagadnień zarządzania projektami odpowiedni dla wykształcenia menedżerów
projektów, oparty na nowoczesnej wiedzy i najlepszych praktykach.
Zajęcia

Studiów

prowadzone

są

przez

grono

wysokokwalifikowanych

wykładowców: pracowników naukowych, praktyków zarządzania projektami, członków
krajowych

i

międzynarodowych

stowarzyszeń

fachowych,

certyfikowanych

menedżerów projektów. Ocena Studiów jest bardzo wysoka. Świadczą o tym wyniki
ankiet oceniających zbierane w trakcie Studiów i po jego zakończeniu. Wysoki poziom
merytoryczny Studiów jest wynikiem oryginalnego know-how opracowanego
na potrzeby Studiów przez pracowników Katedry i specjalistów zewnętrznych
współpracujących ze Studiami. Obejmuje on kilkanaście podręczników i skryptów,
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zestawy ćwiczeń, opisy przypadków i prezentacje multimedialne z dziedziny
zarządzania projektami.

Zestawienie dorobku szkoleniowego Katedry
Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami:
- liczba edycji
- liczba absolwentów

71
4.897

Udział w studiach podyplomowych obcych

139

Kurs PRINCE2:
- liczba kursów
- liczba absolwentów

22
414

Działalność szkoleniowa Katedry przynosi SGH rocznie ok. 2,5 mln zł
dodatkowych przychodów (ok. 500 tys. na jednego zatrudnionego w Katedrze).
Pracownicy Katedry prowadzą także zajęcia z zakresu zarządzania projektami
na studiach podyplomowych realizowanych przez inne katedry i kolegia SGH,
na studiach SGH-MBA oraz na studiach doktoranckich.
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Działalność ekspercka Katedry
Pracownicy Katedry aktywnie uczestniczą w działalności stowarzyszeń
naukowych i fachowych zarządzania projektami, międzynarodowych – np. PMI Project
Management Institute, IPMA International Project Management Association Polska.
W SGH realizowany jest wspólnie z Polskim Oddziałem PMI cykl seminariów z zakresu
zarządzania projektami. Pracownicy Katedry prowadzą także doradztwo i szkolenia
dla licznych jednostek administracji publicznej – państwowej i samorządowej –
oraz dla organizacji komercyjnych np.: UNIDO (Agenda ONZ ds. Rozwoju
Przemysłowego), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Najwyższa Izba Kontroli,
Centrum Nauki Kopernik, PGE Elektrownia Bełchatów, TenStep Polska, Krynica
Vitamin S.A, Knowledge Sp. z o.o., KIW POKL, itd.

Rozwój zawodowy pracowników Katedry
Pracownicy Katedry rozwijają i doskonalą systematycznie swoje kwalifikacje
zawodowe poprzez udział w szkoleniach, warsztatach i innych formach podnoszenia
kwalifikacji.

Uzyskane

wysokie

kwalifikacje

fachowe

są

potwierdzane

międzynarodowymi certyfikatami np.: PRINCE2®, M_o_R® - Management of Risk,
MoP® Management of Portfolios, MSP® Managing Successfull Programmes, APM®
Agile Project Management, ChM® Change Management i inne.
Do najważniejszych przedsięwzięć z tego zakresu należały:
•

E. Bukłaha, B. Grucza, P. Wyrozębski – certyfikat PRINCE2® Foundation (2009)

•

W. Metelski – certyfikat PRINCE2® Practitioner (2014)

•

M. Trocki, E. Bukłaha, B. Grucza, M. Juchniewicz, P. Wyrozębski – szkolenie
M_o_R® Management of Risk, CRM / APM Group (2011) zakończone certyfikacją
(2016)

•

M. Trocki, E. Bukłaha, B. Grucza, M. Juchniewicz, P. Wyrozębski – szkolenie
PMBoK® Guide Project Management Body of Knowledge, Devoteam Centre of
Excellence / Project Management Institute (2014)

•

M. Trocki, E. Bukłaha, B. Grucza, M. Juchniewicz, P. Wyrozębski – szkolenie
MSP® Managing Successful Programmes, CRM / APM Group (2011)

•

E. Bukłaha – certyfikat MSP Foundation (2011)

•

M. Trocki, E. Bukłaha, B. Grucza, M. Juchniewicz, P. Wyrozębski – szkolenie
ChM® Change Management, CRM / APM Group (2012)
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•

E. Bukłaha – certyfikat ChM Foundation (2012)

•

M. Trocki, E. Bukłaha, B. Grucza, M. Juchniewicz, P. Wyrozębski – szkolenie
MoP® Management of Portfolios, Devoteam Centre of Excellence (2014)

•

E. Bukłaha, M. Juchniewicz, P. Wyrozębski – certyfikat MoP Foundation (2014)

•

M. Trocki, E. Bukłaha, M. Juchniewicz, P. Wyrozębski – szkolenie APM® Agile
Project Management, Devoteam Centre of Excellence zakończone certyfikacją
(2015)

•

E. Bukłaha – szkolenie Notacja procesowa BPMN (2015)

•

E. Bukłaha, M. Juchniewicz – kurs Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics,
Biztech Konsulting (2016)

•

P. Wyrozębski – szkolenie APMG Facilitation® wraz z certyfikatem egzaminu
Facilitation Foundation (2016)
Doskonalenie fachowe i certyfikacje pracowników Katedry
Odbyte szkolenia fachowe i certyfikacje

50

Działalność organizacyjna pracowników Katedry
Pracownicy Katedry biora aktywny udział w pracach Szkoły, Kolegium i Katedry.
Dorobek organizacyjny uczelniany
•

M. Trocki – Kierownik Katedry Zarządzania Projektami

•

M.

Trocki

–

Przewodniczący

Rady

Programowo-Dydaktycznej

kierunku

Zarządzanie
•

M. Trocki, W. Metelski, B. Grucza, E. Bukłaha, M. Juchniewicz, P. Wyrozębski członkostwo Rady Kolegium Zarządzania i Finansów SGH

•

B. Grucza – Kanclerz SGH

•

M. Trocki - członek Rady Programowej studiów MBA – SGH

•

E. Bukłaha – koordynator ścieżki studiów Zarządzanie projektami

•

E. Bukłaha – koordynator specjalności między-kierunkowej Zarządzanie projektami

•

E. Bukłaha – koordynator programu Partnerskiego IPMA-Student w SGH
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Dorobek organizacyjny pozauczelniany
Aktywność pracowników Katedry ma miejsce również poza uczelnią w organizacjach i
instytucjach naukowych i fachowych.
•

M. Trocki – Sekretarz / Członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania
przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk

•

M. Trocki – Członek Komitetu Programowego CERT International Project
Management Association Polska

•

M. Trocki – Członek Kapituły Polish Projekt Excellence Award 2017, International
Project Management Association

•

M. Trocki – Przewodniczący Kapituły Konkursu Projekt Master 2017, International
Project Management Association

•

M. Trocki – recenzent projektów NCBiR

•

M. Trocki – wiceprzewodniczący Rady Programowej kwartalnika naukowego
Organizacja i Kierowanie przy Komitecie Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej
Akademii Nauk

•

M. Trocki – członek Rady Programowej czasopisma Gospodarka Materiałowa
& Logistyka

Członkostwo w organizacjach naukowych i fachowych
•

M. Trocki, P. Wyrozębski, E. Bukłaha, M. Juchniewicz – członkowie International
Project Management Association Polska

•

M. Trocki, P. Wyrozębski, E. Bukłaha, M. Juchniewicz – członkowie Project
Management Institute + PMI Warsaw Chapter

•

M. Trocki, E. Bukłaha, B. Grucza, M. Juchniewicz – członkowie Stowarzyszenia
Menedżerów Projektów – Absolwentów Podyplomowych Studiów Zarządzania
Projektami SGH.

Nagrody i odznaczenia pracowników Katedry
Zespół Katedry był wielokrotnie nagradzany nagrodami Rektora za działalność
naukową, dydaktyczną i i organizacyjną.
Nagroda za całokształt dorobku
•

M. Trocki – Nagroda indywidualna JM Rektora SGH I stopnia pierwszego
za całokształt dorobku (2017)
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Nagrody za osiągniecia naukowe
•

Nagroda zespołowa JM Rektora SGH I stopnia dla M. Trockiego z zespołem
- w składzie: E. Bukłaha, B. Grucza, M. Juchniewicz, P. Wyrozębski, W. Metelski
- w zakresie działalności naukowej za książkę pt. Zarządzanie wiedzą w projektach.
Metodyki, modele kompetencji i modele dojrzałości oraz Wiedza, dojrzałość, ryzyko
w zarządzaniu projektami – wyniki badań, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa
2012 (2012)

•

Nagroda zespołowa JM Rektora SGH I stopnia w zakresie działalności naukowej
dla M. Trockiego z zespołem - w składzie: E. Bukłaha, B. Grucza, M. Juchniewicz,
P. Wyrozębski, W. Metelski - za książkę pt. Nowoczesne zarządzanie projektami,
PWE, Warszawa 2012 (2013)

•

Nagroda zespołowa JM Rektora SGH II stopnia dla M. Trockiego, B. Gruczy
i K. Ogonka za osiągnięcia w dziedzinie działalności naukowej za książkę
Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2003 (2004)

•

E. Bukłaha, nagroda JM Rektora SGH II stopnia za osiągnięcia naukowe
za rozprawę doktorską Zastosowanie outsourcingu w procesie restrukturyzacji
zakładów opieki zdrowotnej w Polsce (2010)
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•

P. Wyrozębski, nagroda JM Rektora SGH II stopnia za osiągnięcia naukowe
za pracę doktorską pt. Badanie potrzeb i możliwości metodycznego wsparcia
dla zarządzania projektami (2011)

•

M. Juchniewicz, Nagroda indywidualna Rektora SGH II stopnia za osiągnięcia
naukowe dla dr Mateusza Juchniewicza za pracę doktorską Dojrzałość projektowa
organizacji w Polsce (2012)

•

Nagroda zespołowa JM Rektora SGH II w dziedzinie działalności naukowej
dla M. Trockiego, E. Bukłaha, B. Gruczy, M. Juchniewicza, W. Rogowskiego
i W. Metelskiego za monografię: Ocena projektów – koncepcje i metody (2014)

•

P. Wyrozębski: Nagroda indywidualna JM Rektora SGH III stopnia w dziedzinie
działalności naukowej za monografię pt.: Zarządzanie wiedzą projektową (2014)

Nagrody za osiągnięcia dydaktyczne
•

Nagroda zespołowa JM Rektora SGH I stopnia w dziedzinie działalności
dydaktycznej dla M. Trockiego, E. Bukłaha, B. Gruczy, M. Juchniewicza
i P. Wyrozębskiego.

•

M. Trocki, Nagroda JM Rektora SGH I stopnia w dziedzinie działalności
dydaktycznej (2007)

•

M. Trocki, Nagroda indywidualna JM Rektora I stopnia w dziedzinie działalności
dydaktycznej (2015)

Nagrody za osiągnięcia organizacyjne
•

M. Trocki, Nagroda indywidualna JM Rektora SGH II stopnia za osiągnięcia
w dziedzinie działalności organizacyjnej (2010)

•

B. Grucza, Nagroda indywidualna JM Rektora SGH I stopnia w dziedzinie
działalności organizacyjnej (2014)

•

B. Grucza, Nagroda indywidualna JM Rektora SGH I stopnia w dziedzinie
działalności organizacyjnej (2015)
Nagrody zespołu / pracowników Katedry
Nagrody Rektora SGH za całokształt działalności
Nagrody Rektora SGH za działalność naukową
Nagrody Rektora SGH za działalność dydaktyczną

1
8
3

Nagrody Rektora SGH za działalność organizacyjną
Nagrody pozauczelniane

3
15

Odznaczenia

3
27

Za działalność na rzecz nauki i Szkoły pracownicy Katedry uzyskali następujące
odznaczenia:
•

M. Trocki – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2012)

•

M. Trocki – Odznaka Honorowa za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki
Rzeczypospolitej Polskiej (2015)

•

E. Bukłaha – Brązowy Krzyż Zasługi (2016)

•

M. Trocki – Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2017)

Dane kontaktowe Katedry
Adres:
Katedra Zarządzania Projektami SGH
02-544 Warszawa, ul. Madalińskiego 31/33 p. 13
Tel: +48 22 564 84 60
Fax.: +48 22 564 84 61
E-mail: kzpro@sgh.waw.pl
GPS: N 52st 12' 15. 01" / E 21st 00' 56. 98"
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Informacje o pracownikach Katedry
Specjalizuje się w zagadnieniach zarządzania projektami,
zarządzania procesowego, zarządzanie grupami kapitałowymi,
restrukturyzacji. W tych dziedzinach prowadzi działalność
naukową, publikacyjną, dydaktyczną i doradczą. Był, miedzy
innymi,

doradcą

Ministra

Finansów,

Przewodniczącym

Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego; głównym
specjalistą w Biurze Organizacji i Zarządzania Dyrekcji Spółki
TP S.A. oraz w Biurze Rozwoju i Organizacji PZU S.A.
Jest Członkiem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN.
Nagrodzony przez IPMA International Project Management
Association Polska w 2016 roku Nagrodą Atlas Project
Management za szczególny wkład w rozwój zarządzania
projektami w Polsce.
Autor ok. 200 publikacji naukowych z zakresu zarządzania,
z tego kilkunastu publikacji książkowych.
Prof. dr hab. inż. Michał Trocki, profesor zwyczajny SGH,
Kierownik Katedry, jest absolwentem kierunku Zarządzanie

Jego zainteresowania pozazawodowe to podróże zagraniczne
i kolekcjonowanie sztuki współczesnej.

Przemysłem Politechniki Warszawskiej.
Doktorat i habilitacja z zakresu zarządzania przedsiebiorstwem
uzyskane w Technische Universitaet Dresden (Niemcy).
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Certyfikowany specjalista w zakresie zarządzania projektami
(PRINCE2® i AgilePM®), ryzykiem (M_o_R®), portfelami
(MoP®) i programami projektów (MSP®) oraz facylitacji
(Metodyka Process Iceberg®).
Kierownik, współorganizator i konsultant projektów naukowobadawczych, doradczych i szkoleniowych. Specjalizuje się
w zagadnieniach zarządzania projektami, w tym szczególnie
biur zarządzania projektami (autor pierwszej polskiej książki
nt. PMO), metodykami zarządzania projektami i zarządzaniem
wiedzą w projektach (rozprawa habilitacyjna). W tych
dziedzinach prowadzi działalność naukową, publikacyjną,
dydaktyczną i doradczą. Członek stowarzyszeń fachowych
Dr hab. Paweł Wyrozębski, profesor nadzwyczajny SGH,
jest

absolwentem

kierunku

Zarządzanie

i

Marketing

oraz studiów doktoranckich SGH. Koordynator studiów

i propagator idei zarządzania projektami.
Jego zainteresowania pozazawodowe to muzyka filmowa
i turystyka rowerowa.

magisterskich na nowym kierunku Zarządzanie projektami
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Współorganizator
i

wykładowca

Podyplomowych

Studiów

Zarządzania

Projektami SGH. Wykładowca programu Master of Business
Administration Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (MBASGH) oraz SGH-WUM MBA.
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Dr Emil Bukłaha, adiunkt, jest absolwentem kierunku
Zarządzanie i Marketing w Szkole Głównej Handlowej
w Warszawie. Specjalizuje się w zagadnieniach zarządzania
projektami,

w

tym

szczególnie

zarządzaniem

wieloma

projektami, budżetowaniem i controllingiem projektów, a także
zarządzaniem zmianą i outsourcingiem. W tych dziedzinach
prowadzi działalność naukową, publikacyjną, dydaktyczną
szkoleniową i doradczą.
Wykładowca studiów podyplomowych, kursów zawodowych
i programu Master of Business Administration SGH (MBASGH).

Certyfikowany

kierownik

projektów

w

zakresie

zarządzania projektami (PRINCE2® i AgilePM®), ryzykiem
(M_o_R®), portfelami (MoP®) i programami projektów (MSP®)
oraz zarządzania zmianą (ChM®). Członek stowarzyszeń
fachowych PMI oraz IPMA, współzałożyciel Stowarzyszenia
Menedżerów Projektów. Koordynator Programu Partnerskiego
IPMA-Student oraz ścieżki studiów i specjalności międzykierunkowej Zarządzanie projektami w SGH.
Jego

zainteresowania

pozazawodowe

to

snowblading,

bieganie, technologie informatyczne.
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Dr Mateusz Juchniewicz, adiunkt, jest absolwentem kierunku
Zarządzanie i Marketing oraz studiów doktoranckich SGH.
Specjalizuje się w zagadnieniach dojrzałości projektowej,
zarządzania projektami wielokulturowymi oraz zarządzania
ryzykiem. W tych dziedzinach prowadzi działalność naukową,
publikacyjną, dydaktyczną i doradczą.
Wykładowca na studiach podyplomowych i MBA-SGH. Jest
ekspertem i konsultantem w zakresie zarządzania projektami,
wdrażania metodyk w organizacjach, głównie w administracji
publicznej. Certyfikowany kierownik projektów w zakresie
zarządzania projektami (PRINCE2® i AgilePM®), ryzykiem
(M_o_R®) oraz portfelami (MoP®). Członek stowarzyszeń
fachowych PMI oraz IPMA. Współzałożyciel Stowarzyszenia
Menedżerów Projektów.
Jego

zainteresowania

pozazawodowe

to

zabytkowa

motoryzacja, ogrodnictwo, narty, historia II Wojny Światowej.
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Dr Ewa Sońta-Drączkowska, adiunkt, jest absolwentem
studiów

zarządzania

przedsiębiorstwem

(Betriebswirstschaftslehre - BWL) Freie Universitat Berlin, oraz
germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również
studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej. Specjalizuje
się

w

zagadnieniach

zarządzania

wieloma

projektami

w organizacjach, zarządzania projektami w innowacjach oraz
w

tzw.

miękkich

zarządzaniu

aspektach

zespołem,

zarządzania

przywództwie,

projektami:

komunikacji

oraz

zarządzaniu zmianą.
Posiada ponad 15-letnie doświadczenie praktyczne w realizacji
projektów doradczych w Polsce i za granicą, szczególnie
w sektorze usługowym i branży informatycznej oraz w młodych
spółkach technologicznych.
Jej zainteresowania pozazawodowe to: taniec, muzyka
jazzowa, kuchnie różnych kultur oraz architektura wnętrz.

33

Mgr Witalij Metelski, asystent, jest absolwentem kierunku
Zarządzanie i Marketing i Stosunki Międzynarodowe w Szkole
Głównej Handlowej w Warszawie, absolwentem studiów
doktoranckich

SGH.

Specjalizuje

się

w

zagadnieniach

zarządzania projektami rozwojowymi i zarządzania ryzykiem
w projektach. W tych dziedzinach prowadzi działalność
naukową, publikacyjną, dydaktyczną i doradczą.
Certyfikowany kierownik projektów w zakresie zarządzania
projektami

(PRINCE2®),

ryzykiem

(ISO,

M_o_R®)

oraz programami projektów (MSP®).
Jego

zainteresowania

pozazawodowe

to

technologie

internetowe i informatyczne.
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Elżbieta Nowakowska, samodzielny referent, zatrudniona
jako sekretarka Katedry. Posiada długoletnie doświadczenie
z zakresu obsługi dydaktycznej w szkolnictwie wyższym.
Jej zainteresowania pozazawodowe to podróże, książki,
architektura wnętrz, krajobrazu, kwiaty i moda.
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