ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
W ORGANIZACJACH

CHARAKTERYSTYKA

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie wiedzy w zakresie zarządzania
projektami oraz nabycie umiejętności ułatwiających prowadzenie skutecznych
działań menedżerskich podczas realizacji projektów. Program studiów obejmuje
następujące zagadnienia:
- wiedzę podstawową z zakresu zarządzania projektami na poziomie
operacyjnym i strategicznym,
- wiodące standardy i metodyki zarządcze,
- pakiet umiejętności miękkich (kompetencje behawioralne m.in. w zakresie
przywództwa, komunikacji, kreatywności, zorientowania na wyniki,
motywacji, rozwiązywania konfliktów, efektywnego prowadzenia spotkań,
sprawności działania oraz pracy zespołowej),
- pakiet umiejętności twardych (kompetencje techniczne m.in. w zakresie
analizy interesariuszy, analizy ryzyka, definiowania wymagań, celów oraz
zakresu projektu, organizacji wykonawstwa, harmonogramowania
i sterowania jego realizacją, zarządzania budżetem oraz zmianami),
- zajęcia kontekstowe obejmujące m.in. aspekty prawne prowadzenia
projektów, innowacyjność, nowoczesne technologie i systemy produkcyjne
oraz praktyczne spojrzenie na realizację projektów w przemyśle lub biznesie.
Nabyta wiedza zostanie rozszerzona o umiejętność posługiwania się wybranymi
narzędziami informatycznymi na zaawansowanym poziomie (Microsoft Project
Professional 2016 oraz P2ware Project Manager 7 Personal z dodatkiem
PRINCE2). Wybrane zajęcia praktyczne będą realizowane w formie
interaktywnych zespołowych gier symulacyjnych.
Program studiów pozwala kierować ofertę studiów podyplomowych do osób
zainteresowanych wiedzą i kwalifikacjami niezbędnymi do rozpoczęcia pracy
w charakterze Project Managera. Studia przeznaczone są dla osób, które
zamierzają pełnić funkcje kierowników projektów oraz członków zespołów
projektowych realizowanych w różnych organizacjach. Przygotowują do
ubiegania się o certyfikat Certified Project Management Associate na
poziomie D afiliowany przez International Project Management Association
(IPMA) lub, w zależności od wyboru grupy słuchaczy, PRINCE2 Foundation
wydawany przez AXELOS.
Studia będą realizowane przez pracowników Wydziału Inżynierii Produkcji
i Logistyki, część przedmiotów prowadzona będzie przez specjalistów spoza
Wydziału – praktyków z wieloletnim doświadczeniem zawodowym oraz
członków IPMA.
Studia kończą się warsztatami przygotowującymi do egzaminu wraz
z wewnętrznym (próbnym) egzaminem pre-certyfikacyjnym oraz obroną pracy
końcowej realizowanej zespołowo w formie projektu pod opieką promotora.
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Szczegółowy opis studiów wraz z programem kształcenia i sylwetkami
wykładowców można znaleźć na wydziałowej stronie internetowej pod adresem:
http://wipil.po.opole.pl/zpwu-podyplomowe/program-studiow.

WYMAGANIA

Dyplom ukończenia studiów (studia licencjackie/inżynierskie/magisterskie).

WARUNKI
REKRUTACJI

Warunkiem zakwalifikowania do udziału w studiach jest złożenie następujących
dokumentów w terminie do dnia 11 października 2019 r.:
- kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe (do pobrania na
stronie po.opole.pl  kandydat  informacje o studiach podyplomowych),
- podanie na studia podyplomowe (do pobrania jak wyżej),

- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczona kserokopia
dyplomu.
Warunkiem uruchomienia każdej edycji studiów jest rekrutacja minimum 16
kandydatów. Limit przyjęć wynosi 32 osoby na cykl studiów. Listy rankingowe
kandydatów sporządza się na podstawie kolejności zgłoszeń.

CYKL KSZTAŁCENIA

Studia realizowane są cyklicznie w ramach dwusemestralnego toku kształcenia
(od października do czerwca lub od marca do lutego) i obejmują łącznie 200
godzin zajęć dydaktycznych (wykładowych, ćwiczeniowych i praktycznych).
Program studiów zawiera 18 przedmiotów, w tym warsztaty przygotowujące do
egzaminu certyfikacyjnego wraz z wewnętrznym egzaminem próbnym.

DATA ROZPOCZĘCIA

Nabór na studia będzie uruchamiany cyklicznie co semestr. W roku
akademickim 2019/2020 planuje się rozpoczęcie studiów w październiku
2019 r. oraz marcu 2020 r.

TERMINY ZAJĘĆ

Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w blokach tematycznych zgodnie
z przyjętym harmonogramem: w piątki od godz. 16:00 do 19:15 i w soboty od
godz. 9:00 do 15:45 (średnio dwa razy w miesiącu). Terminy zjazdów zostaną
podane słuchaczom do wiadomości w październiku 2019 r.

OPŁATA
SEMESTRALNA

1800 zł/semestr

KIEROWNIK
STUDIÓW

Dr inż. Iwona Łapuńka

KONTAKT

http://wipil.po.opole.pl/zpwu-podyplomowe/informacje-i-rekrutacja
tel.: +48 602 573 139, +48 600 681 018
e-mail: i.lapunka@po.edu.pl, k.marek-kolodziej@po.edu.pl

DODATKOWE
INFORMACJE DLA
SŁUCHACZY

Komplet dokumentów należy złożyć w terminie do dnia 11 października 2019 r.
w Centrum Obsługi Studenta Politechniki Opolskiej w Dziale Dokumentacji
Przebiegu Studiów WI, pok. 101, p. I przy ul. Mikołajczyka 16 w godzinach
od 10:00 do 14:30 lub przesłać listem poleconym na adres:
Centrum Obsługi Studenta Politechniki Opolskiej
Dział Dokumentacji Przebiegu Studiów WI
ul. Mikołajczyka 16
45-271 Opole,
z dopiskiem Studia podyplomowe WIPiL.

