
 

Zarządzanie 

projektami 
 

PLAN zajęć 
wykłady i ćwiczenia 

 

dr Marian Krupa 



Autoprezentacja: 

 

 Kierownik merytoryczny projektu „SMART BI” 

 

 Kierownik jakości projektu wdrożenia systemu zintegrowanego 

zarządzania uczelnią – Uniwersytet Jagielloński. 

 

 Kierownik merytoryczny nowego kierunku studiów (Zarządzanie 

projektem) – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie. 

 

 Kierownik projektu wdrożenia systemu zintegrowanego SAP ERP 

dla celów dydaktycznych – WSIiZ w Rzeszowie. 

 

 Certyfikowany audytor wewnętrzny (projekt wdrożenia ISO) – 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. 

 

 Kierownik /współwłaściciel drukarni i wydawnictwa „Antykwa”. 

dr Marian Krupa 



Dlaczego warto? 

 Nie ma przedsiębiorstw (projektów) efektywnych czy 

nieefektywnych, są tylko przedsiębiorstwa (projekty) lepiej i 

gorzej zarządzane [Drucker]. 

 

 Istnieje duże zapotrzebowanie na project menedżerów! 

Wystarczy tylko sprawdzić www.pracuj.pl 

 

 Nowoczesny model biznesowy / korporacyjny/ produkcyjny 

oparty jest na zarządzaniu projektowym. 

 

 III sektor (stowarzyszenie, fundacje) realizuje wszystkie cele 

poprzez podejście projektowe. 

 

 Certyfikat Prince2 / PMBOK 
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Dlaczego warto? 

 www.pracuj.pl 
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http://www.pracuj.pl/


Dlaczego warto? 
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Dlaczego warto? 

 Profil absolwenta a wymagania rynku pracy 
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Agenda: 

1. Istota projektu – podstawowe definicje, funkcje i metodyki 

2. Instrumenty i narzędzia zarządzania projektem 
- Check List’a / Hierarchiczna Struktura Projektu (WBS) 

- Wykres Gantt’a (Adamieckiego) 

- Wykresy Sieciowe (PERT) 

- Line of Balance (LOB) 

- Analiza rentowości projektu (BEP) 

 

- Diagram Designer 

- Gantt Project 

- MS Excel 

 

3. PM - przykłady zastosowań (case study) 

4. Metody komunikacji w projekcie 

5. Aspekt jakości, ryzyka i zmiany w zarządzaniu projektem 
dr Marian Krupa 
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EGZAMIN - wykład: 
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 Praca pisemna (5 pkt.) / QUIZ (TestPortal) 
• praca w zespole (2 osoby) 

• możliwość korzystania z notatek, komputera 

• egzamin składa się 3 części: 

I.  Pytania problemowe (10 zagadnień) 

II.  Case study (3-5 pytań) 

III.  Praca projektowa – zadanie praktyczne 
 

 Aktywność na zajęciach (5 pkt.) 

 

 Skala – ocena końcowa: 

 10  – 5,0 

 9 – 4,5 

 8  – 4 

 7  – 3,5 

 6  – 3 



Ćwiczenia (1/2): 
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 Praca projektowa (5 pkt.) 
• Udokumentowane zastosowanie 5 metod / technik PM w 

ramach wybranego projektu 

  

• Praca w parach (2 osoby) 

 

 Skala – ocena końcowa: 

 

 5,0 pkt. – bardzo dobry 

 4,5 pkt.  – dobry plus 

 4,0 pkt.  – dobry 

 3,5 pkt.  – dostateczny plus 

 3,0 pkt.  – dostateczny 



Ćwiczenia (2/2): 
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 Struktura pracy projektowej 

 

Strona tytułowa 

1. Cel i zakres projektu 

2. Check List’a / Hierarchiczna Struktura Projektu (WBS) 

3. Wykres Gantt’a (Adamieckiego) 

4. Wykresy Sieciowe (PERT) 

5. Line of Balance (LOB) 

6. Analiza rentowości projektu (BEP) 

 

 



PYTANIA ? 


