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Uzasadnienie merytoryczne wniosku 

Zarządzanie projektami jest nową,  odrębną dziedziną zarządzania, której przedmiotem są 
złożone, niepowtarzalne przedsięwzięcia określane mianem projektów. Projekty odgrywają 
coraz większą i stale rosnącą rolę w zarządzaniu organizacjami wszelkiego rodzaju: 
przedsiębiorstwami, jednostkami administracji państwowej i samorządowej, organizacjami 
non profit itd. Rosnącemu znaczeniu projektów towarzyszy wzrost zapotrzebowania na 
wysoko kwalifikowanych specjalistów dysponujących fachową wiedzę i fachowymi 
umiejętności z zakresu zarządzania projektami. W ślad za tym rośnie zainteresowanie 
specjalizacją z zakresu zarządzania projektami zarówno studentów kierunku Zarządzanie jak 
też innych kierunków. Propozycja utworzenia specjalności miedzy kierunkowej Zarządzanie 
projektami (Project Management) wychodzi naprzeciw tym zainteresowaniom i 
oczekiwaniom. Celem wnioskowanej specjalności  jest umożliwienie studentom SGH różnych 
kierunków studiów zdobycia unikalnych kwalifikacji z zakresu zarządzania projektami 
rozszerzającymi i pogłębiającymi ich wiedzę specjalistyczną. Utworzenie takiej specjalności 
jest celowe z punktu widzenia potrzeb praktyki gospodarczej a jednocześnie jest możliwe ze 
względu na dotychczasowy dorobek naukowy i dydaktyczny pracowników SGH z tego 
zakresu zgromadzony, miedzy innymi, na studiach podyplomowych. 
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Wiedza Po zrealizowaniu programu specjalności student posiada 
znajomość i zrozumienie: 
• miejsca i roli zarządzania projektami w zarządzaniu oraz, 

powiązania zarządzania projektami z zarządzaniem 
strategicznym, strategicznego zarządzania projektami, 

• procesów zarządzania projektami - inicjowania, definiowania, 
planowania, organizowania, wykonawstwa, sterowania i 
zamknięcia projektu - i związanych z nimi problemów i 
rozwiązań opartych na najlepszych praktykach, 

• zagadnień przekrojowych zarządzania projektami - zarządzania 
integracją, zakresem, czasem, kosztami, jakością, zasobami 
ludzkimi, komunikacja, ryzykiem i kontraktami w projekcie - i 
związanych z nimi problemów i rozwiązań opartych na 
najlepszych praktykach,  

• podstawowych standardów metodycznych (metod i technik) 



zarządzania projektami, 
• problemów i rozwiązań organizacji projektowej oraz zasad i 

metod organizowania zespołu projektowego i kierowania nim. 

Umiejętności Po zrealizowaniu programu specjalności student posiada 
umiejętności: 
• formułowania i definiowania problemów projektowych oraz 

ich oceny, 
• planowania i kontroli przebiegu projektów uwzględniających 

ich specyfikę,  
• projektowania i wdrażania rozwiązań organizacji projektowej 

odpowiednich do charakteru zadań projektowych, 
• organizowania zespołów projektowych i kierowania nimi. 

Inne 
kompetencje 

Po zrealizowaniu programu specjalności student wykazuje 
kompetencje: 
• analizy i syntezy złożonych zagadnień, 
• kreatywnego poszukiwania rozwiązań problemów, 
• twórczego krytycyzmu, 
• pracy zespołowej, 
• samokształcenia. 

 
 

Nazwa specjalności międzykierunkowej 

Zarządzanie projektami (Project Management) 

Program  specjalności międzykierunkowej 

 Nazwa przedmiotu 
Wymiar godzin  

Punkty 
ECTS ST i 

N(P) 
N(S-N) 

Przedmioty 
OBOWIĄZKOWE  

tworzące 
specjalność: 

230460  Kierowanie zespołem 
projektowym*   

30 14 3,0 

230820  Organizacja projektowa* 30 14 3,0 
234310  Podstawy zarządzania 
projektami**   

30 14 3,0 

230900  Strategiczne zarządzanie 
projektami* 

30 14 3,0 

222610  Zarządzanie procesami** 30 21 3,0 
razem 150 77 15,0 

    

 Nazwa przedmiotu 
Wymiar godzin  

Punkty 
ECTS 

ST i 
N(P) 

N(S-N) 

Przedmioty 
FAKULTATYWNE 

tworzące 
specjalność: 

234320  Podstawy prawne procesu  
inwestycyjno-budowlanego**   

30 14 3,0 

233680  Przygotowanie projektów  
finansowanych ze środków Unii 
Europejskiej** 

30 14 3,0 

233970  Teoria ryzyka** 30 14 3,0 



220640  Teoria podejmowania decyzji* 30 21 3,0 
234110  Zarządzanie projektami  
informatycznymi**   

60 28 6,0 

234080  Zarządzanie innowacjami w  
przedsiębiorstwie**   

30 14 3,0 

234300  Negocjacje** 30 14 3,0 
234130  Zarządzanie 
przedsięwzięciami  
inwestycyjnymi** 

30 14 3,0 

233500  Partnerstwo publiczno-
prywatne**   

30 14 3,0 

121390  Zarządzanie projektami Unii  
Europejskiej ** 1 

30 22 3,0 

razem x x x 
    

Łączna liczba 
punktów ECTS 
(18-21) 

min. 18 (obowiązkowe: 15 + fakultatywne: 3) 

    

Koordynator - 
osoba odpowie-
dzialna za podpisy-
wanie certyfikatów 

dr Emil Bukłaha 

adres mailowy emil@buklaha.pl 

telefon 22 564 84 60 

 
 

                                                 
1 Przedmiot związany z kierunkiem Zarządzanie (studia II stopnia). 


