
prowadzi  nabór na menedżerskie studia podyplomowe, pt.:  

„Zarządzanie projektami” 
......kształcimy się mimo, że COVID-19 za oknami panoszy się. 

 
 
 
 
 

                                     
 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

WWiieeddzzaa  ffaacchhoowwaa  jjeesstt  nnaasszząą  ssiiłłąą!!  
PROGRAM STUDIÓW obejmuje łącznie 180 godzin zajęć stacjonarnych 
• Podstawy metodycznego zarządzania projektem (16).  
• Rozpoczęcie – start up projektu (8).  
• Zarządzanie czasem i zasobami w projekcie (12).  
• Zarządzanie kapitałem ludzkim w projekcie (12).  
• Zasady pracy zespołowej w realizacji projektu (12).  
• Leader i komunikacja w zarządzaniu projektami (12).  
• Zarządzanie zasobami finansowymi w projekcie (16).  
• Zarządzanie jakością realizacji projektu (12).  
• Zarządzanie ryzykiem w projekcie (8).  
• Zagadnienia organizacyjne w realizacji projektów (8)  
• Specyfika realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE (4).  
• Komputerowe wspomaganie zarządzania projektem z wykorzystaniem MS Project  (16).  
• Zarządzanie dostawami - aspekty prawne (8).  
• Najlepsze praktyki zarządzania projektami: IT, budowlano –inwestycyjnymi (16) 
• Zarządzanie złożonymi projektami  (4). 
• Zwinne, ekstremalne zarządzanie projektami (12). 
• Sporządzanie planu realizacji wybranego projektu (4).  
Studia są realizowane na przykładzie wybranego studium przypadku, uzupełnianego przykładami  
 

TERMIN  I  ORGANIZACJA PRZEBIEGU  ZAJĘĆ 

STUDIA są realizowane przez 2 semestry, w 15 sesjach, średnio co drugi piątek (w godz. 16.30 
– 20.00) i sobotę (w godz. 8.30 - 16.00) (ewentualnie też zdalnie w czwartki 16.30 – 20.00) 
Zajęcia rozpoczynają się od października oraz od lutego każdego roku.  Zajęcia odbywają się na 
terenie PG, w miejscach realizacji przykładowych projektów lub zdalnie.  

CEL STUDIÓW 

Celem studiów jest dostarczenie szerokiej wiedzy i doskonalenie praktycznych umiejętności 
niezbędnych do uporządkowanego oraz skutecznego zarządzania projektami w dowolnej bran-
ży, tj. zapoznanie Słuchaczy z całokształtem problematyki zarządzania projektami w oparciu o 
metodyczne podejście z wykorzystaniem elementów uniwersalnych metodyk klasycznych i 
zwinnych (w tym PMBOK®Guide; PRINCE2™, wg IPMA; SCRUM), nowoczesnego opro-
gramowania, a także w oparciu o przykłady dobrej praktyki w zakresie realizacji projektów. 



Stosowane są aktywizujące metody kształcenia, np.: warsztaty, praca w grupach, laboratoria z 
wykorzystaniem komputera i Internetu, wizyty studialne w miejscach realizacji projektów.  
Słuchacze w trakcie zajęć otrzymują konspekty z  zajęć, podręcznik z zakresu zarządzania pro-
jektami, licencje na dostęp akademicki do oprogramowania: MS Project Professional 2019.  

PROWADZĄCY  ZAJĘCIA  NA  STUDIACH 

Zajęcia poprowadzi profesjonalna kadra dydaktyczna z Wydziału Zarządzania i Ekonomii  PG, 
którą wspomagają zaproszeni z zewnątrz specjaliści - praktycy. Każdy z prowadzących posiada 
bogatą wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu projektami zdobyte w trakcie wieloletniej pracy 
zawodowej i dydaktycznej oraz współpracy z  firmami konsultingowymi.  
Kierownikiem STUDIÓW jest prof. PG dr hab. inż. Marek Wirkus, pracownik  WZiE PG. 
 

WARUNKI  UCZESTNICTWA 

Warunkami uczestnictwa jest posiadanie dyplomu ukończenia wyższej uczelni. 
Uczestniczenie w studium stanowi wyzwanie wymagające zdolności do analitycznego myślenia 
oraz posiadanie determinacji i silnej motywacji osiągnięcia sukcesu w życiu zawodowym. 
Opłata za uczestnictwo w STUDIACH wynosi: 2940 zł za semestr. Istnieje możliwość wnosze-
nia opłat w ratach. Aby zakwalifikować się na STUDIA, należy złożyć do organizatora kartę 
zgłoszeniową (do pobrania na stronie internetowej). Decyduje kolejność zgłoszeń.  
 

KORZYŚCI,  KTÓRE  WYNIKAJĄ  Z  UKOŃCZENIA  STUDIÓW 

• uzyskanie wiedzy i umiejętności pozwalających na kierowanie projektem lub bycie efektyw-
nym członkiem zespołu realizującego projekt, a także rozbudzenie świadomości i motywacji 
do działania w kierunku bycia kierownikiem projektu lub członkiem zespołu projektowego, 

• uzyskanie świadectwa (certyfikatu) ukończenia studiów, wydanego przez Politechnikę Gdań-
ską oraz odrębnego certyfikatu potwierdzającego odbycie szkolenia w zakresie MS Project, 

• zrozumienie mechanizmów  metodycznego podejścia do zarządzania projektami, 
• podniesienie swojej wartość na rynku pracy oraz otwarcie nowych dróg rozwoju jako elemen-

tów świadomego rozwoju swojej kariery zawodowej, 
• uzyskanie wiedzy wystarczającej do podejścia do międzynarodowej certyfikacji w zakresie 

zarządzania projektami. Istnieje możliwość przystąpienia bezpośrednio po zakończeniu stu-
diów do uzyskania certyfikatu w ramach IPMA- STUDENT oraz IPMA D. 

• budowanie sieci kontaktów z innymi słuchaczami i utrzymanie pozytywnych relacji umożli-
wiających wymianę poglądów  i ewentualne wzajemne wsparcie w sferze zawodowej, 

• ....inne, jeszcze nie stwierdzone, ale na pewną występują. 

INFORMACJE I ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA  W  STUDIACH     
      Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, 80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 
11/12,  gmach B (bud. nr 10, wejście od ulicy Traugutta), pok. 817. Tel.: +48 58 347 24 55 lub  
58 347 1524. E-mail: mre@zie.pg.gda.pl lub mwir@zie.pg.gda.pl, warto też zajrzeć na strony: 
https://zie.pg.edu.pl/studiapodyplomowe/rodzaje-studiow  

Dotychczas (05.2021) zakończyły się 33 edycje studiów. Kolejne dwie są w trakcie reali-
zacji. Certyfikat ukończenia uzyskały już 1105 osoby i .. ponoć mają się dobrze. 
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