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KARTA OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUS 

Nazwa przedmiotu 

Projekt przemysłowy / Konsulting organizacyjny 

Przedmiot 

Kierunek studiów 

Inżynieria zarządzania 

Studia w zakresie (specjalność) 
      

Poziom studiów 
pierwszego stopnia 
Forma studiów 

stacjonarne 

Rok/semestr 

4/7 

Profil studiów 

ogólnoakademicki 

Język oferowanego przedmiotu 
polski 

Wymagalność 

obligatoryjny

Liczba godzin 

Wykład 

      

Ćwiczenia 

      

Laboratoria 

      

Projekty/seminaria 

205 

Inne (np. online) 

      

Liczba punktów ECTS 

4 

Wykładowcy

Odpowiedzialny za przedmiot/wykładowca: 

Promotor pracy inżynierskiej 

email: office_demf@put.poznan.pl 

tel. 61 665 33 74 

Wydział Inżynierii Zarządzania 

ul. Jacka Rychlewskiego 2, 60-965 Poznań 

Odpowiedzialny za przedmiot/wykładowca: 

     

Wymagania wstępne 

Wiedza: Posiada wiedzę z przedmiotów objętych programami kształcenia na studiach I stopnia na 

kierunku Inżynieria zarządzania 

Umiejętności: Umie identyfikować i kojarzyć procesy w zakresie organizacji i zarządzania 

Kompetencje: Wykazuje gotowość do rozwoju swojej wiedzy i umiejętności. Jest otwarty na pracę w 

zespole 

Cel przedmiotu 

Celem przedmiotu jest zwaloryzowanie wiedzy ze studiów do  przeprowadzenia analizy procesów w 

głównych podsystemach funkcyjnych przedsiębiorstwa/ instytucji oraz zaprojektowanie niezbędnych 

zmian tych procesów 
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Przedmiotowe efekty uczenia się 

Wiedza 

Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie nauk  niezbędnych dla zrozumienia i opisania 

problematyki  zarządzania organizacjami [P6S_WG_01] 

Potrafi zastosować typowe metody rozwiązywania prostych problemów z zakresu budowy i eksploatacji 

maszyn  - [P6S_WG_16] 

Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności 

inżynierskiej; zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w przemyśle 

budowy maszyn [P6S_WG_18] 

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa 

autorskiego [P6S_WK_03] 

 

Umiejętności 

potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych 

procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie 

zarządzania[ P6S_UW_01] 

potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w 

zakresie zarządzania [P6S_UW_06] 

Potrafi prawidłowo analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk w zakresie nauk o zarządzaniu i 

jakości [P6S_UW_07] 

Potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich dostrzegać ich aspekty systemowe, 

społeczno-techniczne, organizacyjne i ekonomiczne i pozatechniczne [P6S_UW_11] 

 Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich  [P6S_UW_12] 

potrafi dokonać identyfikacji zadań projektowych i rozwiązywać proste zadania projektowe w zakresie 

budowy i eksploatacji maszyn [P6S_UW_14] 

potrafi zastosować typowe metody rozwiązywania prostych problemów z zakresu budowy i eksploatacji 

maszyn [P6S_UW_15] 

potrafi zaprojektować konstrukcję i technologię prostych części i podzespołów maszyn oraz 

zaprojektować organizację jednostek produkcyjnych pierwszego stopnia złożoności [P6S_UW_16] 

posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, 

uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla inżynierii 

zarządzania, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć 

teoretycznych, a także różnych źródeł [P6S_UK_01] 
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posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, w zakresie 

zarządzania, właściwych dla inżynierii zarządzania, dotyczących zagadnień szczegółowych, z 

wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł [P6S_UK_02] 

potrafi ponosić odpowiedzialność za pracę własną i wspólnie realizowane zadania oraz jest gotowy 

podporządkować się zasadom pracy w zespole [P6S_UO_01] 

 

Kompetencje społeczne 

potrafi dostrzegać zależności przyczynowo skutkowe w realizacji postawionych celów i rangować 

istotność alternatywnych bądź konkurencyjnych zadań [P6S_KK_02] 

ma świadomość, że kreowanie produktów zaspokajających potrzeby użytkowników wymaga podejścia 

systemowego z uwzględnieniem zagadnień technicznych, ekonomicznych, marketingowych, prawnych, 

organizacyjnych i finansowych [P6S_KO_02] 

potrafi przygotować i realizować przedsięwzięcia biznesowe [P6S_KO_03] 

ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej 

wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje [P6S_KR_01] 

 

Metody weryfikacji efektów uczenia się i kryteria oceny 

Efekty uczenia się przedstawione wyżej weryfikowane są w następujący sposób: 

Ocena formująca:  

Bieżąca ocena propozycji zmian organizacyjnych przeprowadzona przez opiekuna pracy inżynierskiej 

Ocena podsumowująca: 

Ocena przygotowanej przez dyplomanta prezentacji, stanu zaawansowania badań pracy dyplomowej i 

jej omówienie 

Treści programowe 

Analiza procesów/systemów: rozwoju i wprowadzenia produktu na rynek, marketingu i sprzedaży, 

sterowania operacjami, sterowania ekonomicznego przedsiębiorstwem, zarządzania zasobami ludzkimi. 

Problematyka człowiek - środowisko pracy. Projekt zmian wybranych procesów/systemów. Koncepcja 

procesowo zorientowanej struktury organizacyjnej. 

Metody dydaktyczne 

Seminaria, dyskusje, krytyczna analiza literatury 

Literatura 
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Podstawowa 

zgodna z tematem pracy 

Uzupełniająca 

zgodna z tematem pracy 

Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta 

 Godzin ECTS 

Łączny nakład pracy 205 4,0 

Zajęcia wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem 25 1,0 

Praca własna studenta (studia literaturowe, przygotowanie do zajęć 
laboratoryjnych/ćwiczeń, przygotowanie do kolokwiów/egzaminu, 
wykonanie projektu)1 

180 3,0 

 

                                                      
1
 niepotrzebne skreślić lub dopisać inne czynności 


