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Kandydaci na studia zobowiązani są do elektronicznej rejestracji a następnie złożenia
wymaganych dokumentów w Sekretariacie Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości,
Wydziału Ekonomii i Zarządzania (ul. Podgórna 50, budynek A-0, pokój 14).
Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń. Warunkiem uruchomienia
studiów jest uzyskanie deklaracji uczestnictwa przez 22 słuchaczy.
WYMAGANE DOKUMENTY:
- elektroniczna rejestracja: https://webapps.uz.zgora.pl/rekrutacja/index.php - do
dnia 28 lutego 2021 r. (włącznie)
- odpis dyplomu studiów wyższych I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) lub II
stopnia (magisterskich) lub studiów jednolitych magisterskich;
- kserokopia dowodu opłaty rekrutacyjnej 85,00 zł;
- oryginał dowodu osobistego do okazania w Sekretariacie Instytutu Nauk o
Zarządzaniu i jakości WEiZ podczas składania dokumentów;
- zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia.
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: do 28 lutego 2021 r.
DOKUMENTY PRZYJMUJE:
Sekretariat Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości, WEiZ
Uniwersytet Zielonogórski
pl. Podgórna 50
65-246 Zielona Góra
budynek A-0, pok. 14
tel. 797 977 238
m.janowicz@wez.uz.zgora.pl
CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA:
Studia podyplomowe Zarządzanie projektami odpowiadają na potrzeby dynamicznie zmieniającej się
gospodarki, zarówno w wymiarze globalnym, jak i regionalnym. Odpowiadają również na potrzeby
będące skutkiem zmian zachodzących m.in. w środowisku naturalnym, sferze publicznej, społecznej
i prawnej. Niezależnie od tempa zmian, zakresu i stopnia transformacji modeli biznesowych,
wprowadzanych w poszczególnych sektorach i branżach, a także systemach wartości kształtujących

współczesne społeczeństwa, studia dostarczają niezbędną i usystematyzowaną wiedzę w zakresie
zarządzania projektami biznesowymi, publicznymi i społecznymi.
Program studiów podyplomowych jest zgodny z założeniami paradygmatu gospodarki projektowej
(The Project Economy)1 i spełnia założenia trójkąta kluczowych kompetencji (PMI Talent Triangle) 2
ustanowionych przez Project Management Institute (PMI). Uwzględnia również stanowisko Komisji
Europejskiej dotyczące stosowania otwartej metodyki zarządzania projektami (PM² Project
Management Methodology). Metodyki zalecanej przy realizacji programów i projektów
finansowanych ze środków publicznych3. Program studiów, jego struktura i sposób prowadzenia zajęć,
uwzględnia także założenia strategii uczenia się przez całe życie4.
Program studiów podyplomowych skład się z czterech modułów powiązanych sekwencyjnie. Modułu
kompetencji strategicznego zarządzania projektami, modułu kluczowych obszarów wiedzy, modułu
kompetencji zwinnych oraz modułu kompetencji prawnych. Zakres tematyczny poszczególnych
przedmiotów zapewnia uchwycenie kontekstu i zrozumienie wagi zarządzania projektami dla
współczesnych organizacji. Umożliwia poznanie sprawdzonych w praktyce procesów, metod
i narzędzi zarządzania projektami. Pozwala ocenić zasadność i poznać sposób przeprowadzenia
transformacji kultury organizacyjnej na potrzeby wdrożenia metodyk zwinnych. Zapewnia również
zrozumienie zasad zawierania umów promujących zaufanie i partnerstwo.
Program studiów podyplomowych został opracowany z myślą o osobach posiadających znaczące
doświadczenie w zakresie zarządzania projektami, w tym: biznesowymi, publicznymi i społecznymi.
Program uwzględnia również potrzeby osób, które zamierzają kształcić się lub też uzupełnić wiedzę
w zakresie zarządzania projektami.
Oferta studiów podyplomowych skierowana jest do:
1) osób zamierzających kształcić się w zawodzie kierownika projektu,
2) osób posiadających podstawowe doświadczenie w prowadzeniu projektów, w tym unijnych,
3) osób przygotowujących się do uzyskania certyfikatu,
4) osób zajmujących się zawodowo zarządzaniem projektami,
5) osób i firm, których działalność usługowa związana jest z projektami,
6) firm i instytucji zamierzających wdrożyć metodykę zarządzania projektami,
7) firm i instytucji przygotowujących się do przeprowadzenia transformacji kultury
organizacyjnej na potrzeby wdrożenia metodyk zwinnych,
8) firm i instytucji zamierzających rozwijać wdrożony system zarządzania projektami,
9) instytucji zarządzających, pośredniczących i wdrażających programy i projekty publiczne.
Celem studiów podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy w usystematyzowaną i uznaną przez
środowisko praktyków wiedzę, a także umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania
projektami. W zależności od stopnia zaawansowania słuchaczy, posiadanego doświadczenia
w zakresie zarządzania projektami, udział w studiach podyplomowych pomoże:
a) zrozumieć i usystematyzować kluczowe pojęcia z zakresu zarządzania projektami,
b) poznać główne obszary zarządzania projektami,
c) poznać modele i zasady strategicznego zarządzania projektami,
d) poznać zbiór kluczowych procesów, metod i narzędzi zarządzania projektami,
e) zweryfikować użyteczność i możliwość skalowalności poznanych procesów,
f) zrozumieć zasady i logikę zwinnego zarządzania projektami,
g) poznać podstawy skutecznej transformacji w kierunku organizacji zwinnych,
h) zrozumieć uwarunkowania i zasadność antycypacyjnego podejścia do zawierania umów,
i) zweryfikować i ocenić poziom posiadanej i nabytej wiedzy i doświadczeń,
j) określić kierunki i możliwości dalszego doskonalenia w zakresie zarządzania projektami,
k) poznać lokalną i regionalną społeczność praktyków zarządzania projektami.
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Zob. https://www.pmi.org/the-project-economy (dostęp: luty 2020).
Zob. https://www.pmi.org/learning/training-development/talent-triangle (dostęp: luty 2020).
3 Zob. https://ec.europa.eu/isa2/open-pm%C2%B2-methodology-building-community-project-managers-europe_en (dostęp: luty 2020).
4 Zob. https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/lifelong-learning-strategy-56_pl (dostęp: luty 2020).
2

Biorąc pod uwagę zakres tematyczny przedmiotów, ich sekwencję, jak również sposób prowadzenia
zajęć, celem studiów podyplomowych jest także zwrócenie uwagi słuchaczy na specyfikę iteracyjnego
przyrostu nabywanej wiedzy. Zakłada się, że dzięki takiemu podejściu absolwenci studiów
podyplomowych będą w stanie w praktyce zawodowej skuteczniej dzielić się nabytą wiedzą.
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów przewidzianych
programem studiów i uczęszczanie na zajęcia. Absolwenci studiów otrzymają świadectwo ukończenia
studiów w zakresie Zarządzanie projektami.
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