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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI DLA INŻYNIERÓW, PG_00045459

Kierunek studiów Elektrotechnika

Data rozpoczęcia studiów październik 2020 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia I stopnia - inżynierskie Grupa zajęć
Forma studiów niestacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 3 Język wykładowy polski

Semestr studiów 5 Liczba punktów ECTS 3.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Elektrotechniki i Automatyki -> Katedra Elektroenergetyki

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat
Prowadzący zajęcia z przedmiotu prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 20.0 0.0 0.0 0.0 10.0 30
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

30 5.0 40.0 75

Cel przedmiotu Zapoznanie się z zasadami zarzadzania projektowego

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_U71] potrafi zastosować 
wiedzę z zakresu nauk 
humanistycznych lub społecznych 
lub ekonomicznych lub prawnych 
do rozwiązywania problemów w 
środowisku społecznym

Student  rozwiązuje problemy 
związane z realizacją projektów  
inwestycyjnych  w środowisku 
społecznym

[SU5] Ocena umiejętności 
zaprezentowania wyników 
realizacji zadania

[K6_K71] ma świadomość 
potrzeby korzystania z wiedzy z 
zakresu nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych w 
funkcjonowaniu w środowisku 
społecznym

Student umie stosować elementy  
wiedzy z zakresu nauk 
humanistycznych lub społecznych 
lub ekonomicznych lub prawnych 
w funkcjonowaniu w środowisku 
społecznym

[SK3] Ocena umiejętności 
organizacji pracy

[K6_U81] posiada umiejętności 
poprawnej komunikacji w języku 
obcym na poziomie B2 
Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego w 
sytuacjach życia codziennego 
oraz w środowisku akademickim i 
zawodowym

Student komunikuje się w języku 
angielskim

[SU5] Ocena umiejętności 
zaprezentowania wyników 
realizacji zadania

Treści przedmiotu Zarzadzanie projektami, Karta projektu, kompetencje członków zespołu projektowego, ocena efektywności 
projektu

Wymagania wstępne 
i dodatkowe
Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Zaliczenie 51.0% 100.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Praca zbiorowa pod red . W..Strykowskiego,- Kursy dla KPRM , 
Warszawa , 2017 

Uzupełniająca lista lektur Nie dotyczy
Adresy eZasobów
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Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Klasyfikacja projektów,

 

Karta projektów , ocena trwałości

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


