
 
 

 
 

Załącznik nr 1  
 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 
Część 3.1:  Myślenie projektowe - wykład 

 

 
Cel zajęć:  
 Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą na temat zarządzania 

projektami – przedstawienie metodyk, narzędzi przydatnych do planowania i realizacji projektu, 

dostępnego oprogramowania do zarządzania projektami.  

Celem szczegółowym realizowanego modułu jest przedstawienie podstawowych zasad 

zarządzania projektem, w tym szczególności następujących obszarów: Planowanie i formułowanie 

projektu, definiowanie problemów i celów projektu, drzewo problemów, drzewo celów, podejście 

przyczynowo-skutkowe, zasada SMART przy formułowaniu celów, wybór strategii realizacji 

projektu, definiowanie produktów, rezultatów i oddziaływania projektu. 

 
Zakres tematyczny zajęć: 
 

1. Istota zarządzania projektami, cykl życia projektu, cykl projektowo- realizacyjny, fazy 
opracowania i wdrażania projektów 

2. Elementy i uwarunkowania zarządzania projektami 
3. Metodyki zarządzania projektami: PMI, Prince2, Scrum i praktyczne aspekty zarządzania 

projektami 
4. Struktury organizacyjne a zarządzanie projektami 
5. Planowanie i monitorowanie projektów 
6. Organizacja i funkcjonowanie zespołu projektowego 
7. Komunikacja w projektach 
8. Definiowanie i pomiar wyników prac projektowych 
9. Ryzyko w zarządzaniu projektami 
10. Harmonogramowanie projektów 

 
 
Liczba uczestników zajęć wykładowych – około 30 osób/gr.  
  
 
Termin realizacji usługi: semestr letni w roku akademickim 2020/2021 r.  
zajęcia będą prowadzone w okresie od marca 2021 do września 2021 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  „Myślenie projektowe” dla studentów i studentek III 
roku studiów stacjonarnych, kształcących się na studiach I stopnia na kierunku Zarządzanie,  

 
w formie:  
wykładu - w łącznym wymiarze 20 godzin, w 2 grupach, po 10 godzin  w każdej grupie 
 
 



 
 

 
 

W tym: 
 

L.p. Temat zajęć Liczba godzin 

1. Definicja projektu 1 

2. Zasady zarządzania projektem  1 

3. Etapy zarządzania projektem 1 

4. Etapy zarządzania projektem 1 

5. Ryzyko w zarządzaniu projektem 1 

6. Ryzyko w zarządzaniu projektem 1 

7. Metody zarządzania projektem 2 

9. Metody zarządzania projektem 1 

10. Komunikacja w projekcie 1 

 
Warunki prawidłowej realizacji Przedmiotu Zamówienia, opis sposobu obliczenia ceny oferty oraz 
zasady rozliczania Przedmiotu Zamówienia:  
Szczegółowo zostały określone w częściach  XI i XII ZAPYTANIA OFERTOWEGO. 
 
Wymagania w stosunku do wykładowców: 

Szczegółowo zostały określone w Zapytaniu ofertowym. 
 

 
 


