Załącznik do uchwały nr 130 Senatu SGH
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW
zarządzanie projektami
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA – PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI
Umiejscowienie kierunku studiów w obszarze kształcenia
Kierunek studiów zarządzanie projektami należy do obszaru kształcenia w zakresie
nauk społecznych. Przedmiot badań zarządzania projektami umiejscowiony
w dziedzinie nauk ekonomicznych i dyscyplinach naukowych: nauki o zarządzaniu,
finanse i ekonomia.
Objaśnienia oznaczeń:
K2A (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty kształcenia dla studiów drugiego
stopnia o profilu ogólnoakademickim
W (po podkreślniku)
– kategoria charakterystyki kwalifikacji – Wiedza:
absolwent zna i rozumie
U (po podkreślniku)
– kategoria charakterystyki kwalifikacji – Umiejętności:
absolwent potrafi
K (po podkreślniku)
– kategoria charakterystyki kwalifikacji – Kompetencje
społeczne: absolwent jest gotów do
01, 02 i kolejne (po
podkreślniku)
– oznaczenie efektu kształcenia
P7S (przed podkreślnikiem) – poziom 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji z charakterystykami
kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa
wyższego na studiach drugiego stopnia
WG (po podkreślniku)
– wiedza: zakres i głębia / kompletność perspektywy
poznawczej i zależności
WK (po podkreślniku)
– wiedza: kontekst / uwarunkowania, skutki
UW (po podkreślniku)
– umiejętności: wykorzystanie wiedzy / rozwiązywane
problemy i wykonywane zadania
UK (po podkreślniku)
– umiejętności: komunikowanie się / odbieranie i tworzenie
wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku
naukowym i posługiwanie się językiem obcym
UO (po podkreślniku)
– umiejętności: organizacja pracy / planowanie i praca
zespołowa
UU (po podkreślniku)
– umiejętności: uczenie się / planowanie własnego rozwoju
i rozwoju i innych osób
KK (po podkreślniku)
– kompetencje społeczne: oceny / krytyczne podejście
KO (po podkreślniku)
– kompetencje społeczne: odpowiedzialność / wypełnianie
zobowiązań społecznych i działanie na rzecz interesu
publicznego
KR (po podkreślniku)
– kompetencje społeczne: rola zawodowa / niezależność
i rozwój etosu
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Symbol
efektu
kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów
zarządzanie projektami
Absolwent, po ukończeniu studiów drugiego stopnia:

Odniesienie
do efektów
kształcenia
w obszarze
nauki
społeczne

WIEDZA
K2A_W01
K2A_W02

K2A_W03

K2A_W04
K2A_W05
K2A_W06

K2A_W07
K2A_W08

ma pogłębioną wiedzę o miejscu i roli zarządzania
projektami w społeczeństwie, gospodarce i w zarządzaniu
ma zaawansowaną wiedzę o zagadnieniach przekrojowych
zarządzania projektami i związanych z nimi problemach
ma zaawansowaną wiedzę o środowisku społecznym
projektów, jego uczestnikach / interesariuszach, ich miejscu
i roli oraz uprawnieniach i obowiązkach społecznych
i profesjonalnych
ma wiedzę o standardach metodycznych (metodach
i technikach) zarządzania projektami
zna rozwiązania dotyczące zarządzania projektami oparte
na najlepszych praktykach
zna i rozumie problemy i rozwiązania organizacji
projektowej oraz zasady i metody organizowania zespołu
projektowego i kierowania nim
zna tryb postępowania badawczego z zakresu nauk
społecznych oraz stosowane w nim metody i techniki
badawcze
zna zasady zarządzania zasobami własności intelektualnej
oraz formy rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości

P7S_WG
P7S_WG

P7S_WG

P7S_WG
P7S_WG
P7S_WG

P7S_WG
P7S_WK

UMIEJĘTNOŚCI
K2A_U01
K2A_U02
K2A_U03
K2A_U04
K2A_U05
K2A_U06

badania potrzeb projektowych i na tej podstawie
formułowania i definiowania problemów projektowych
w wymiarze społecznym i organizacyjnym oraz ich oceny
planowania i kontroli przebiegu projektów uwzględniających
ich specyfikę i okoliczności realizacji
logicznego myślenia, analizy i syntezy
badania, projektowania i wdrażania rozwiązań organizacji
projektowej, odpowiednich do charakteru zadań
projektowych
przygotowania ze swojej dziedziny różnych prac pisemnych
i wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym
biegłego posługiwania się przynajmniej jednym językiem
obcym

P7S_UW
P7S_UW
P7S_UW
P7S_UW
P7S_UK
P7S_UK

K2A_U07

organizowania zespołów projektowych i kierowania nimi

P7S_UO

K2A_U08

planowania i realizowania własnego uczenia się przez całe
życie oraz ukierunkowywania innych w tym zakresie

P7S_UU
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KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K2A_K01
K2A_K02
K2A_K03
K2A_K04

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i ma nawyk
uzupełniania wiedzy i umiejętności, także spoza swojej
specjalizacji zawodowej
potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
i pracować zespołowo
jest gotów uczestniczyć w przygotowaniu projektów
społecznych i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki
społeczne swojej działalności
ma świadomość etyki i odpowiedzialności związanej
z wykonywanym zawodem

P7S_KK
P7S_KO
P7S_KO
P7S_KR
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