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Profil Absolwenta 

Absolwent specjalności jest przygotowany do: 

 pełnienia funkcji kierownika projektu 

 bycia członkiem zespołu projektowego 

 realizacji projektu na każdym jego etapie 

 wykorzystywania specjalistycznych narzędzi informatycznych  
 do zarządzania projektami 

 przystąpienia do egzaminu IPMA - Student lub/i IPMA Level D 

 podjęcia zatrudnienia w przedsiębiorstwa krajowych 
 i  zagranicznych, instytucjach publicznych oraz organizacjach non-profit 
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Najważniejsze efekty kształcenia 

WIEDZA 

 ogólna wiedza w zakresie zarządzania projektami 

 znajomość podstawowych pojęć, metod i technik z zakresu zarządzania 
 projektami 

 umożliwiająca realizację projektu na każdym jego etapie 

 umożliwiająca tworzenie, jak i funkcjonowanie w zespole projektowym 

 dotycząca narzędzi informatycznych, stosowanych w zarządzaniu 
 projektami, 

 umożliwiająca przystąpienie do egzaminu IPMA - Student lub/i IPMA 
 Level D. 
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Najważniejsze efekty kształcenia 

UMIEJĘTNOŚCI 

 umiejętność identyfikowania, diagnozowania i rozwiązywania problemów 
 w obszarze  tworzenia i funkcjonowania projektów w organizacjach 

 umiejętność realizacji podstawowych funkcji zarządzania projektami we 
 wszystkich jego fazach 

 umiejętność wyboru metod zarządzania projektami 

 umiejętność doboru i korzystania ze standardowych narzędzi 
 informatycznych wspierających zarządzanie projektami 
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Najważniejsze efekty kształcenia 

KOMPETENCJE 

 organizowanie zespołu, kierowanie nim i pracowanie w nim 

 skuteczne komunikowanie się i przekazywanie swojej wiedzy 

 ukierunkowanie na zmiany i pomysły 

 kreatywne uczestniczenie w różnorodnych projektach, samodzielnie  
 i w ramach pracy zespołowej 

 zdolność do zmiany roli w zespole 

 odpowiedzialność za pracę własną i innych w kontekście podstawowych 
 zasad etyki zawodu, w ramach wyznaczonych ról organizacyjnych  
 i społecznych w obszarze zarządzania projektami 
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Przedmioty specjalizacyjne 

 Zarządzanie zespołami projektowymi 

 Zarządzanie projektami e-commerce 

 Narzędzia informatyczne zarządzania projektami 

 Komunikacja w zarządzaniu projektami 

 Zarządzanie Portfelem Projektów 

 Adaptacyjne zarządzanie projektami   
(Agile Project Management, APM) 

 Rachunek kosztów projektów 
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Praca po studiach 

Kierownik projektu lub menedżer,  członek zespołu projektowego w: 

● przedsiębiorstwach  krajowych  i zagranicznych 

● administracji państwowej  i samorządowej 

● organizacjach non-profit 

● instytucjach  badawczo-rozwojowych, szkoleniowych i publicznych 

● instytucjach  organizujących duże imprezy kulturalne i sportowe 

● firmach  konsultingowych 

● przedsiębiorstwach i organizacjach pozyskujących wsparcie unijne 
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Opiekun specjalności  

dr Anna Marciszewska 

e-mail: anna.marciszewska@ue.wroc.pl      

Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa 

ul. Komandorska 118/120, bud. D, pok.12 

53-345 Wrocław 

tel.: 71 36 80 415 (sekretariat) 
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Do zobaczenia  
na zajęciach 

Studia na WNE to szansa na lepszą pracę i wyższe zarobki! 
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