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Status przedmiotu: obowi zkowy
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Rok: I
Nazwa specjalno ci:
Rodzaj zaj i liczba godzin:
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Semestr: 1
Studia stacjonarne
30

Studia niestacjonarne

15
3

Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów z problematyk zarz dzania projektami oraz utrwalenie tej wiedzy
Nabycie przez studenta umiej tno ci stosowania technik zwi zanych z wdra aniem projektów i
zarz dzaniem post pem prac w trakcie realizacji przedsi wzi innowacyjnych
Przygotowanie studenta do wnioskowania o fundusze przyznawane w formie programów i
konkursów projektów
Indywidualne opracowanie planu wdro enia wyrobu o charakterze innowacyjnym.
(Podczas wicze laboratoryjnych plany s uzupełnianie o kolejne elementy omawiane podczas
wykładów.)
Zapoznanie studenta z metodyk i narz dziami do planowania i nadzorowania realizacji
projektów
Przygotowanie studenta do prezentacji, dyskusji, konstruktywnej krytyki oraz uzasadniania ocen
projektów

Wymagania wst pne w zakresie wiedzy, umiej tno ci i innych kompetencji
Posiada wiedz w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii oraz znaczenia dla rozwoju
ludzko ci.
Ma znajomo matematyki oraz fizyki na poziomie wy szym w zakresie niezb dnym dla opisu
ilo ciowego i rozwi zywania prostych problemów in ynierskich.
Zna podstawy metod obliczeniowych, i technologii informacyjnych.
Posiada wiedz na temat tworzenia systemów zapewnienia jako ci.
Posiada ogóln wiedz w zakresie problematyki in ynierii produkcji.
Posiada podstawow wiedz na temat technologii maszyn, szczególnie w zakresie ich budowy,
eksploatacji, działania i niezawodno ci, automatyzacji, monitorowania, diagnostyki i sterowania
oraz elementarnej obsługi.
Zna typowe metody bada poziomu jako ci i produktów.
Zna standardowe metody statystyczne, Informatyczne.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy:
Posiada wiedz na temat najlepszych praktyk z zakresu zarz dzania projektami
Posiada zaawansowan wiedz niezb dn do formułowania i rozwi zywania zada z zakresu
transferu technologii i innowacyjno ci.
Zna pakiety oprogramowania u ytkowego w zakresie nadzorowania projektami
Ma wiedz umo liwiaj c ocen innowacyjno ci przedsi biorstwa i rozwi zywania problemów
zwi zanych z planowaniem zmian
W zakresie umiej tno ci:
Potrafi samodzielnie zaplanowa i kierowa zadaniem projektowym lub badawczym oraz
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zaprezentowa plan działania
Posiada umiej tno ci z zakresu planowania zmian procesów technologicznych, transferu
technologii i innowacyjno ci uwzgl dniaj c specyficzne wymagania i normy
W zakresie kompetencji społecznych:
Umie przygotowa plan pracy zespołu interdyscyplinarnego i przewidywa skutki działa
Przygotowany do zarz dzania zło onymi przedsi wzi ciami technicznymi, zwłaszcza
dotycz cymi innowacji technologicznych i organizacyjnych.
Przygotowany koordynowania i raportowania prac zespołów pracowniczych w oparciu
dokumentacj projektow , uwzgl dniaj c okre lone priorytety
Tre ci programowe przedmiotu
Forma zaj – wykłady
Tre ci programowe
Rodzaje projektów (przedsi wzi ). Podstawowe parametry projektów.
Struktury organizacyjne przy realizacji projektów.
Definiowanie projektu. Dobór zespołu projektowego i podział pracy.
Metody zarz dzania projektami. Planowanie projektu w czasie.
Harmonogram projektu, wykres Gantta. Techniki sieciowe
Teoria ogranicze w zarz dzaniu zasobami projektu a Six Sigma.
Wdra anie planu. Zarz dzanie zaopatrzeniem
Planowanie kosztów i zarz dzanie kosztami. Zarz dzanie zmianami
Ryzyko w projekcie. Przyczyny, sposoby unikania i zapobiegania
wyst powaniu ryzyka.
Wdra anie prac projektowych i zarz dzanie post pem prac.
Informatyczne systemy zarz dzania projektami.
Studium przypadku. Organizacja procesu projektowania innowacji.
Czynniki stymuluj ce kreatywno i innowacyjno .
Gromadzenie pomysłów i generowanie rozwi za .
Analiza warto ci, techniki twórczego my lenia.
Warto ciowanie – zastosowanie w wyborze optymalnych rozwi za .
Polityka naukowo-techniczna wspierania działalno ci innowacyjnej.
System zarz dzania innowacjami.
Metody projektowania innowacyjnych produktów i procesów.
Techniczno-ekonomiczna ocena przedsi wzi innowacyjnych
Suma godzin:
Forma zaj – laboratoria
Tre ci programowe
Indywidualny projekt – okre lenie tematy, zakresu i typu projektu
Planowanie struktury organizacyjnej. Wymagania dotycz ce wykształcenia.
Funkcje uczestników projektu. Budowanie listy kontrolnej.
Tworzenie powi za i szeregowanie zada (diagramy sieciowe). Planowanie
realizacji zada w czasie. Tworzenie wykresu Gantta
Przydzielenie zada wg funkcji uczestników projektu. Zakresy
odpowiedzialno ci. Wprowadzenie ogranicze
Planowanie wykorzystania zasobów podczas realizacji projektu. Planowanie
wykorzystania rodków finansowych.
Planowanie projektu w kontek cie konkursów aktualnie ogłoszonych przez
Komisj Europejsk
Prezentacje i omawianie projektów studenckich
Suma godzin:
Narz dzia dydaktyczne
wykład z prezentacj multimedialn
wiczenia laboratoryjne: samodzielne opracowanie projektu
wiczenia laboratoryjne: prezentacja projektu
wiczenia laboratoryjne: punktowa ocena prezentacji z u yciem kart oceny
Sposoby oceny
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Ocena formuj ca
Ocena realizacji zada zwi zanych z projektem (Laboratorium)
Pisemny sprawdzian w formie testu (Wykład)
Ocena podsumowuj ca
Prezentacja samodzielnie przygotowanego projektu (Laboratorium – zaliczenie 75%)
Ocena pozostałych projektów (Laboratorium – zaliczenie 25%)
Pisemny sprawdzian – forma testu (Wykład – egzamin 100%)
Egzaminu poprawkowy w formie odpowiedzi ustnej (Wykład)
Obci

enie prac studenta
rednia liczba godzin na
zrealizowanie aktywno ci

Forma aktywno ci
Godziny kontaktowe z wykładowc

47

Konsultacje, zaliczenie
Przygotowanie si do laboratorium
Wykonanie projektu
Suma
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

14
14
75
3

Literatura podstawowa i uzupełniaj ca
Wykaz zalecanej literatury podstawowej:
1
Lock D.: Podstawy zarz dzania projektami, PWE, Warszawa 2009
2
Stabryła A. Zarz dzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, Warszawa PWN, 2006
3
Rosi ski J.: Zarz dzanie projektem, IFC Press, Kraków 2003
Brzezi ski M., Zarz dzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi. Difin,
4
Warszawa 2001
Krawiec F., Zarz dzanie projektem innowacyjnym produktu i usługi. Difin, Warszawa
5
2000
Wykaz zalecanej literatury uzupełniaj cej:
6
Stabryła A.: Zarz dzanie strategiczne, PWN, Warszawa 2000
7
witalski W., Innowacje i konkurencyjno . Wydawnictwo UW, Warszawa 2005.
8
Portal Zarz dzania: http://biznet.gotdns.org
9
Encyklopedia Zarz dzania: http://mfiles.pl
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EK 1
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Macierz efektów kształcenia
Odniesienie danego
efektu kształcenia do
Cele
Tre ci
efektów zdefiniowanych
przedmiotu
programowe
dla całego programu
(PEK)
ZIP2A_W02 (+)
W1, W3, W4,
C1
ZIP2A_W12 (+)
W5
ZIP2A_W06 (+)
C2
W2, W6, W7
ZIP2A_W08 (+)
ZIP2A_W15 (+)
ZIP2A_W13 (+)
ZIP2A_W16 (+)
ZIP2A_U01 (+)
ZIP2A_U21 (+)
ZIP2A_U07 (+)
ZIP2A_U11 (+)
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dydaktyczne
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ZIP2A_K06 (+)
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EK 9

ZIP2A_K09 (+)
ZIP2A_K14 (+)
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F2, P1,
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P3
F2, P3,
P1, P2

EK 1
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EK 5
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EK 7
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Na ocen 2 (ndst)
Nie posiada wiedzy
nt. zarz dzania
projektami

Nie potrafi
definiowa zada
zwi zanych z
innowacyjno ci i
transferem
technologii
Posiada ogóln
wiedz o istnieniu
narz dzi
informatycznych do
zarzadzania
projektami
Na ma wiedzy
dotycz cej
innowacyjno ci

Nie potrafi
samodzielnie
planowa zada
projektowych
Nie potrafi wymieni
przykładów
wymaga i norm
dotycz cych zmian
wprowadzanych w
procesach
technologicznych
Posiada ogóln
wiedz na temat
przygotowania
zespołu
Nie potrafi
zastosowa
narz dzi
informatycznych w
zarz dzaniu
projektami
Nie potrafi
zaprezentowa
projektu i
przedstawi planu
prac

Autor programu:
Adres e-mail:
Jednostka organizacyjna:

Formy oceny – szczegóły
Na ocen 3 (dst)
Na ocen 4 (db)
W sposób
Posiada ogóln
syntetyczny omawia
wiedz nt.
problematyk
zarz dzania
zarz dzania
projektami
projektami
Posiada wiedz nt.
Okre la potrzeby
formułowania i
dot. innowacyjno ci
rozwi zywania
i sposoby
zada z zakresu
rozwi zania
innowacyjno ci
Zna pakiety
oprogramowania do
nadzorowania
projektami

Potrafi wykorzysta
oprogramowanie do
uzyskiwania
szczegółowej
informacji dot.
projektu

Ma wiedz dot.
innowacyjno ci
przedsi biorstwa i
rozwi zywania
problemów dot.
planowania zmian
Potrafi samodzielnie
zaplanowa zadanie
projektowe oraz
zaprezentowa plan
działania
Posiada
umiej tno ci z
zakresu planowania
zmian procesów
technologicznych,
uwzgl dniaj ce
specyficzne
wymagania i normy
Umie przygotowa
plan pracy zespołu
interdyscyplinarnego

Odró nia
innowacyjno od
innych zmian o
charakterze
technicznym i
organizacyjnym
Planuje i kieruje
prostym testem
badawczym

Proponuje zmiany
polegaj ce na
transferze
technologii i
innowacyjno ci

Potrafi przewidywa
ryzyka zwi zane z
projektem

Potrafi zarz dza
przedsi wzi ciami
technicznym
polegaj cym na
wdro eniu prostego
ulepszenia procesu

Potrafi zarz dza
zło onymi
przedsi wzi ciami
technicznymi

Prezentuje projekt,
przydziela zasoby i
zadania
uczestnikom
projektu

Potrafi formułowa
konstruktywne
uwagi dotycz ce
wad projektów

dr in . Piotr Wolszczak
p.wolszczak@pollub.pl
Wydział Mechaniczny, Katedra Automatyzacji

Na ocen 5 (bdb)
Szczegółowo, z
uwzgl dnieniem
wska ników
charakteryzuje
zagadnienia
Definiuje zadania z
zakresu transferu
technologii i okre la
ryzyko zmian

Zna ograniczenia
programów,
proponuje
zastosowanie
samodzielnie
przygotowanych
narz dzi (arkuszy)
Okre la poziom i
zakres
innowacyjno ci
rozwi zania

Planuje, prowadzi i
przedstawia stan
zaawansowani prac
o charakterze
badawczym
Planuje zmiany
procesu polegaj ce
na transferze
technologii
uwzgl dniaj c
specyficzne
wymagania
Potrafi oceni
poziom ryzyka dla
działa ró nego
rodzaju
Potrafi zarz dza
zło onymi
przedsi wzi ciami
obejmuj cymi
wdro enia innowacji
technologicznych i
organizacyjnych.
Potrafi obiektywnie
ocenia punktowo
projekty i
uzasadnia oceny

Osoba, osoby prowadz ce:

dr in . Piotr Wolszczak
prof. dr hab. in . Stanisław Płaska,
dr in . Paweł St czek, dr in . Marcin Bogucki, dr in . Radosław
Cechowicz, dr in . Krzysztof Przystupa

