Załącznik nr 1
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część 3.3: „Integracja i zarządzanie projektami” - warsztaty
Cel zajęć:
Celem nauczania przedmiotu „Integracja i zarządzanie projektem” jest przedstawienie procesu,
w trakcie którego student uzyska wiedzę w jaki sposób przeprowadza się celowe planowanie
i kontrolowanie zadań wchodzących w skład projektu oraz dokonuje odpowiedniej alokacji
przydzielonych do realizacji projektu środków posługując się odpowiednimi technikami i metodami,
aby osiągnąć narzucone wymagania w określonym terminie i w wyznaczonych kosztach. W ramach
przedmiotu omówiona zostanie istota projektu i zarządzania projektem, istoty funkcjonowania
i rozwoju faz zarządzania projektem. Istotne będzie omówienie i analiza przykładowych studium
przypadków (projekt gazowy, projekt portowy) oraz przygotowanie karty projektu dla
przykładowego projektu.
Po zaliczeniu przedmiotu student będzie posiadał wiedzę w zakresie podstawowych pojęć
związanych z tematyką projektu i zarządzania projektem, takich jak: projekt, cykl życia projektu,
zarządzanie projektem, sukces projektu. Będzie znał charakterystyczne cechy projektu oraz umiał
planować i formułować projekt, definiować problemy i jego cele, wybierać odpowiednie strategie
realizacji projektu oraz definiować produkty, rezultaty i oddziaływania projektu. Nabędzie
umiejętność planowania zakresu i sposobu realizacji projektu zgodnie z zasadami ładu
przestrzennego i zasady zrównoważonego rozwoju. Student będzie umiał scharakteryzować
metodyki zarządzania projektami, rozpoznawać poszczególne fazy realizacji projektu oraz
zidentyfikować ryzyka projektowe, identyfikować narzędzia potrzebne do realizacji projektu
w poszczególnych fazach.
Zakres tematyczny zajęć:
Zarządzanie projektem w organizacji
1. Projekt w zarządzaniu organizacjami.
2. Istota i cechy projektu.
3. Cykl życia projektu.
4. Zarządzanie projektem.
5. Narzędzia do zarządzania projektem.
6. Dobre praktyki zarządzania projektem.
Fazy zarządzania projektem w organizacji
1. Fazy projektu i ich rola w organizacji.
2. Plan projektu w organizacji.
3. Plan zarządzania projektem i jego elementy w organizacji.
4. Monitorowanie planu zarządzania projektem.
Plan zarządzania projektem
Liczba uczestników zajęć warsztatowych – około 15 osób/gr.
Termin realizacji usługi: semestr letni w roku akademickim 2019/2020r.,
zajęcia będą prowadzone w okresie od marca 2020 do września 2020 roku w godzinach 9.00 – 19.00.

Miejsce świadczenia usługi:

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa
z siedzibą w Rzeszowie, ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Zakres usługi:
Usługa obejmuje:
Prowadzenie zajęć w ramach przedmiotu „Integracja i zarządzanie projektami” dla studentów
i studentek II roku studiów stacjonarnych, kształcących się na studiach I stopnia na kierunku
Zarządzanie,
w formie warsztatów - w łącznym wymiarze 10 godzin, w 2 grupach, po 5 godzin
w każdej grupie
W tym:
L.p.

Temat zajęć

Liczba godzin

1.

- Projekt w zarządzaniu organizacjami, jego istota, cechy,
cykl życia

1

2.

- Zarządzanie projektem i narzędzia do jego zarządzania.
Praktyki zarządzania projektem

1

3. - Fazy projektu i ich rola w organizacji.
4.

- Plan projektu w organizacji. Plan zarządzania projektem
i jego elementy w organizacji. Monitorowanie planu
zarządzania projektem.

5. - Praktyczne case study

1
1
1

Cena brutto za jedną godzinę (45 min.) zajęć indywidualnych, uwzględnia koszty pracy
prowadzącego zajęcia tj.: opracowanie i utrwalenie indywidualnych autorskich tematów i zadań
egzaminacyjnych oraz przeprowadzenie egzaminów/zaliczeń po zakończeniu zajęć, opracowanie
i utrwalenie innych materiałów niezbędnych do właściwej realizacji przedmiotu zamówienia,
dostarczonych do Zamawiającego zgodnie z zasadami obowiązującymi w Uczelni.
Wynagrodzenie za zapewnienie Zamawiającemu odpowiednich praw własności intelektualnej,
zawarte jest w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu zamówienia, o ile w ramach realizacji
dojdzie do powstania utworu w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wymagania w stosunku do wykładowców:
Szczegółowo określone w Zapytaniu ofertowym.
Sposób rozliczenia, płatności:
Szczegółowo określone w Zapytaniu ofertowym.

