
UCHWAŁA NR 35/2015

Senatu Akademii Marynarki Wojennej

im. Bohaterów Westerplatte

z dnia 28 maja 2015 roku

w sprawie: określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych
realizowanych na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich
na kierunku „Zarządzanie projektami"

Na podstawie art. 8 ust. 7 i art. 8 a z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie

wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. póz. 572 z późn. zm.) Senat Akademii

Marynarki Wojennej podjął uchwałę:

§1

0 określeniu efektów kształcenia dla studiów podyplomowych realizowanych na

Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich na kierunku: „Zarządzanie projektami".

§2

Uchwalone efekty stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Za realizację uchwały odpowiedzialny jest Dziekan Wydziału Dowodzenia

1 Operacji Morskich AMW.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

REKTOR-KOMENDANT
AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

PRZEWÓD

kmdr prof. dr ha
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Załącznik nr 1 do uchwały Senatu AMW
Nr 35/2015 z dnia 28 maja 2015 r.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH

„ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI"

Główne założenia koncepcyjne:

Profil kandydata na

specjalistycznymi w obszarze gospodarki morskiej

oraz bezpieczeństwa państwa.

przewaga kandydatów z zainteresowaniami i kompetencjami

Oczekiwania

kandydata:

podtrzymanie oraz nabycie nowych umiejętności w zakresie

zarządzania projektami w obszarze metodycznym,

organizacyjnym, technicznym i prawnym.

Cel studiów: ukształtowanie kompetencji menadżerskich w zakresie

zarządzania projektami z uwzględnieniem obszarów:

metodycznego, organizacyjnego, technicznego i prawnego.

Główne założenia metodyczne:

1. OBSZAR KSZTAŁCENIA- W ZAKRESIE NAUK SPOŁECZNYCH

2. PROFIL KSZTAŁCENIA - PRAKTYCZNY

3. FORMA KSZTAŁCENIA - STUDIA NIESTACJONARNE

4. POZIOM KSZTAŁCENIA - STUDIA PODYPLOMOWE

Objaśnienie oznaczeń:

S - obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych

3 - studia podyplomowe

P - profil praktyczny

W - kategoria wiedzy

U - kategoria umiejętności

K - kategoria kompetencji społecznych

LMN - kierunkowy efekt kształcenia

01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia



TABELA ODNIESIEŃ KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA

KIERUNKU „ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI"

Oznaczenie
kierunkowego

efektu
kształcenia

Efekty kształcenia
Oznaczenie
obszaroweg

o efektu
kształcenia

Wiedza
ZP P W01 Słuchacz posiada rozszerzoną i pogłębioną wiedzę

o zarządzaniu projektami.
S3P W01

ZP P W02 Słuchacz posiada rozszerzoną i pogłębioną wiedzę
dotyczącą identyfikowania problemów dotyczących
zarządzania w obszarach: organizacyjnym,
techniczno-technologicznym i prawnym oraz
modelowania procesów projektowych dotyczących:
inicjowania, planowania, wykonania, kontroli i
zamykania projektu oparciu o metodyki zarządzania
projektami i obowiązujące standardy.

S3P W02

ZP P W03 Słuchacz posiada rozszerzoną i pogłębioną wiedzę
dotyczącą problematyki zarządzania projektami -
w szczególności zarządzania:

• zakresem,
• czasem,
• zasobami,
• jakością,
• kosztami,
• usługami,
• zaopatrzeniem,
• komunikacją,
• ryzykiem
oraz integracją projektu; dotyczącą:

• wdrażania,
• zarządzania zmianami,
• rozliczeń
• doskonalenia,

z uwzględnieniem stosowania odpowiednich metod
i technik zarządzania oraz wykonania niezbędnej
dokumentacji projektowej.

S3P W03



ZP P W04 Słuchacz posiada bazową wiedzę dotyczącą
aspektów prawa gospodarczego, w szczególności:

• ustawy o zamówieniach publicznych,
• własności intelektualnej,

stosowanego w zarządzaniu projektami społecznymi
i gospodarczymi w obszarach: organizacyjnym,
techniczno-technologicznym i prawnym.

S3P W04

ZP P W05 Posiada bazową wiedzę o możliwościach narzędzi
informatycznych, wspierających procesy projektowe
oraz obszary zarządzania projektami, w kontekście
przyjętej metodyki projektowej.

S3P W05

ZP P W06 Słuchacz posiada wiedzę o publikacjach naukowych
oraz specjalistycznych wydawnictwach, zajmujących
się upublicznieniem wiedzy, standardów, norm,
dobrych i najlepszych praktyk zarządzania
projektami.

S3P W06

Umiejętności
ZP P U01 Słuchacz potrafi właściwie identyfikować

i interpretować oraz analizować problemy nadające
się do przezwyciężenia poprzez właściwe
zarządzania projektami - w sektorze prywatnym
i publicznym, z uwzględnieniem mechanizmów
przyczynowo-skutkowych, formułować własne opinie
wykorzystując do tego zdobytą wiedzę.

S3P U01

ZP P U02 Słuchacz potrafi właściwie diagnozować
i identyfikować oraz oceniać rozbieżności
w zakresie ilościowym i jakościowym w przy
zarządzaniu projektami w obszarze organizacyjnym,
techniczno-technologicznym i prawnym. Ponadto
potrafi właściwie identyfikować problemy oraz
rozpoznawać ich przyczyny, wskazywać możliwości
oraz stosować odpowiednią metodykę i standardy
projektowe w celu projektu pokonania problemów.

S3P U02

ZP P U03 Słuchacz potrafi ocenić przydatność narzędzi
projektowych służących do rozwiązania problemów
w procesach i obszarach projektowych, w zakresie
zdobywania informacji, planowania i organizowania
działań, kontroli oraz monitoringu realizacji projektu.

S3P U03

ZP P U04 Słuchacz potrafi budować zespoły projektowe,
oceniać przydatność specjalistów, organizować
działania projektowe, budować system komunikacji
i sprawozdawczości projektowej.

S3P U04

ZP P U05 Słuchacz potrafi wyliczać efektywność finansową,
projektu (rentowności), analizy kosztów i korzyści
oraz ryzyka związanego z przygotowaniem
i realizacją projektu - w zależności od branży
i obszaru, w którym projekt jest realizowany.

S3P U05



ZP_P_U06

ZP_P_U07

ZP_P_U08

Słuchacz potrafi wspierać procesy projektowe
narzędziami informatycznymi na etapie inicjowania,
planowania, wykonania i zakończenia projektu.
Słuchacz potrafi właściwie identyfikować
i organizować proces zarządzania portfelem
projektów w organizacji i zbudować interfejs
użytkownika w zakresie kontrolingu projektowego.
Słuchacz potrafi analizować rozwiązania
konkretnych problemów społecznych
i gospodarczych oraz zaproponować w tym zakresie
własne rozstrzygnięcie w obszarze organizacyjnym,
technicznym oraz prawnym i przedstawić je
w postaci projektu według wyuczonej metodyki.

S3PJJ06

S3P_U07

S3PJJ08

Kompetencje społeczne
ZP_P_K01

ZP_P_K02

ZP_P_K03

ZP_P_K04

ZP_P_K05

ZP_P_K06

ZP_P_K07

Słuchacz rozumie potrzebę uczenia i doskonalenia
umiejętności w zakresie zarządzania projektami
ogólnym oraz specjalistycznym wymiarze
dotyczącym procesów społeczno - gospodarczych
w obszarze organizacyjnym, techniczno-
technologicznym i prawnym.
Słuchacz potrafi współdziałać i pracować w grupie,
wykazywać inicjatywę, potrafi zareagować
w sytuacjach niewłaściwych zachowań pracowników
związanych z nieznajomością lub
nieprzestrzeganiem standardów projektowych.
Słuchacz potrafi odpowiednio określić priorytety
służące realizacji określonego celu projektu.
Słuchacz potrafi identyfikować i rozstrzygać
dylematy związane z realizowanym procesem
projektowym oraz rozwiązuje konflikty.
Słuchacz potrafi myśleć i działać w sposób
świadomy, jest przygotowany do pracy w sektorze
projektów gospodarczych i społecznych, potrafi
proponować efektywne sposoby ich realizacji.
Słuchacz potrafi uczestniczyć w przygotowaniu
projektów, przewidywać wieloaspektowe skutki
podejmowanych decyzji projektowych.
Słuchacz potrafi samodzielnie i krytycznie
uzupełniać wiedzę oraz umiejętności dotyczące
zarządzania projektami.

S3P_K01

S3P_K02

S3P_K03

S3P_K04

S3P_K05

S3P_K06

S3P_K07


