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Moduł I: Zarządzanie projektem 
 
Wstęp do zarządzania projektami 
 
Zajęcia pomogą zrozumieć, czym jest projekt oraz jakie ograniczenia projektu są 
istotne ze względu na właściwe nim zarządzanie. Znajomość podstawowych 
procesów charakterystycznych dla różnych etapów realizacji projektów oraz 
powołanie właściwego zespołu pokaże, że zarządzanie projektem nie musi być 
trudne. 
 

Program zajęć: 
1. Podstawowe definicje. 
2. Wprowadzenie do zarządzania projektami.  

2.1. Etapy realizacji projektu. 
2.2. Ograniczenia projektu. 
2.3. Podstawowe procesy zarządzania projektem. 
2.4. Formułowanie celu projektu. 
2.5. Określenie zakresu projektu. 
2.6. Tworzenie zespołu projektu i przypisanie podstawowych ról. 
2.7. Karta projektu. 

 
Planowanie, sterowanie i kontrola realizacji projektów 
 
Dobry plan projektu jest kluczowy dla osiągnięcia sukcesu. Dobry plan to taki, 
który nie tylko uwzględnia czas, ale i inne ograniczenia, które mogą wystąpić. 
Regularna kontrola projektu oraz podejmowanie odpowiednich działań 
korygujących w stosunku do odchyleń prowadzi do osiągnięcia sukcesu. 
 

Program zajęć: 
1. Struktura podziału pracy. 
2. Tworzenie diagramów sieciowych. 
3. Harmonogramowanie projektu. 
4. Planowanie zasobów. 
5. Wprowadzanie ograniczeń do harmonogramu projektu. 
6. Określanie czasu trwania projektu. 
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7. Monitorowanie i kontrola statusu projektu. 
8. Zarządzanie zmianą. 

 
Zarządzanie kosztami projektu 
 
Sukces projektu to nie tylko dostarczenie na czas, ale i osiągnięcie zakładanego 
zysku. Z kolei osiągnięcie zakładanego zysku sprowadza się do tego, aby koszty 
projektu nie przekraczały budżetu. Regularna kontrola kosztów jest integralnym 
elementem zarządzania projektami. 
 

Program zajęć: 
1. Kategorie kosztów w projekcie. 
2. Budżet projektu. 
3. Planowanie i szacowanie kosztów. 
4. Planowanie kosztów z uwzględnieniem ryzyka. 
5. Marża i zysk projektu. 
6. Kontrola kosztów projektu. 

 
Zarządzanie ryzykiem w projektach 
 
Świadomość potencjalnych zdarzeń, które mogą wpłynąć na czas trwania lub 
koszty projektu, daje możliwość podjęcia odpowiednich działań, aby im 
zapobiec. Metody zarządzania ryzykiem w projekcie dają nam możliwość jego 
kontrolowania. 
 

Program zajęć: 
1. Identyfikacja ryzyka. 
2. Analiza jakościowa. 
3. Analiza ilościowa. 
4. Metody minimalizacji ryzyka. 
5. Kontrola i monitorowanie ryzyka podczas trwania projektu. 

 
Ocena projektów 
 
Właściwe zakończenie projektu powiązane z przeglądem produktu, projektu  
i osiągniętych kosztów powinno prowadzić do poprawy procesów. Dobrze 



LUQAM oferta studia podyplomowe 2019/2020 
 

 
LUQAM Sp. z o.o. Sp.k. 
ul. Kamieńskiego 47 
30-644 Kraków 

luqam.com 
 

PM 

wdrożony, regularny proces oceny projektu spowoduje ciągłe doskonalenie 
procesów. 
 

Program zajęć: 
1. Zakończenie i ocena projektu. 
2. Weryfikacja produktu projektu w stosunku do celu i zakresu. 
3. Przeglądy projektów. 
4. Uczenie się z porażek i dzielenie się dobrymi praktykami. 

 
Zarządzanie portfelem projektów 
 
Te same procesy, stosowane do zarządzania jednym projektem mają 
zastosowanie do zarządzania kilkoma projektami jednocześnie. Jednak, przy 
zarządzaniu kilkoma projektami jednocześnie, pewne ograniczenia stają się 
krytyczne. Kontrola i monitorowanie zarówno statusu, jak i kosztów projektów 
może stać się wówczas wyzwaniem. 
 

Program zajęć: 
1. Jeden harmonogram dla kilku projektów. 
2. Dzielenie zasobów pomiędzy projektami. 
3. Modele rozliczania kosztów projektów. 
4. Monitorowanie, kontrola i raportowanie statusu portfela projektów. 

 

Moduł II: Metodyki zarządzania projektami 
 
Zarządzanie projektami wg. PMBoK 
 
Zajęcia z metodyki zarządzania projektami wg PMBoK usystematyzują wiedzę 
w zakresie korzystania z narzędzi wskazanych przez PMI. W trakcie zajęć 
uczestnicy zapoznają się z narzędziami i technikami zarządzania projektami oraz 
tworzeniem dokumentacji projektowej zgodnie ze standardem PMBoK. 
Uczestnicy zapoznają się z cyklem życia projektu oraz procesami zarządzania 
projektem. Zajęcia będą połączeniem teorii z intensywnym warsztatem na 
konkretnych przykładach (projektach) wymyślanych przez uczestników, tak aby 
zapewnić jak najlepsze zrozumienie roli Project Managera wliczając jego 
umiejętności miękkie związane z budowaniem i zarządzaniem zespołem. 
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Program zajęć: 

1. Wstęp do zarządzania projektami wg PMBoK. 
2. Cykl życia projektu (grupy procesowe zgodnie z PMBoK). 
3. Proces rozpoczęcia projektu. 
4. Proces planowania projektu. 
5. Proces realizacji i kontroli projektu. 
6. Proces zamykania projektu. 
7. Podsumowanie zajęć. 

 
Six Sigma – poziom Yellow Belt 
 
Zajęcia są wstępem do bardziej zaawansowanych szkoleń, poświęconych 
metodom statystycznym w strategii Six Sigma. Ich celem jest zapoznanie 
uczestników zarówno ze strategią Six Sigma, jak i strukturą organizacyjną 
obowiązującą w jej ramach. Program obejmuje omówienie niestatystycznych 
metod wykorzystywanych w opisie i usprawnianiu procesów 
w przedsiębiorstwie, jak również wprowadza do prostych zagadnień 
statystycznych, które są pomocne we wstępnej fazie opisu i analizy procesów. 
Celem szkolenia jest przedstawienie metodologii Six Sigma oraz zasad jej 
stosowania do usprawniania procesów w firmie. Zajęcia przybliżają aspekty 
wdrażania Six Sigma i ułatwiają kadrze kierowniczej podjęcie decyzji co do 
dalszych kroków związanych z rozpoczęciem programu. 
 
Program zajęć: 

1. Six Sigma w zarysie. 
1.1. Historia. 
1.2. Definicja i istota Sigmy. 
1.3. Elementy metodologii. 

2. Struktura organizacji Six Sigma. 
2.1. Zakres ról i odpowiedzialności w projekcie Six Sigma. 
2.2. Executives. 
2.3. Champions. 
2.4. Master Black Belt. 
2.5. Black Belt. 
2.6. Green Belt. 
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3. Model DMAIC. 
3.1. Define: 

 Wytyczne dla projektu Six Sigma. 
 Karta projektu. 

3.2. Measure: 
 CTQ – wartość krytyczna dla jakości. 
 VOC – głos klienta. 
 SIPOC – mapa procesu. 
 Walidacja systemu pomiarowego. 

3.3. Analyse: 
 Capability – zdolność procesu. 
 Statystyczne zdefiniowanie procesu. 
 Identyfikacja potencjalnych X-ów (danych wejściowych). 
 FMEA – analiza potencjalnych przyczyn i skutków wad. 
 FMEA projektu. 
 FMEA procesu. 
 Opracowanie znaczących X-ów. 

3.4. Improve: 
 Wybór najlepszego narzędzia. 

3.5. Control: 
 Mechanizmy kontroli. 
 Zarządzanie ryzykiem. 
 Uodpornienie na błędy (Poka-Yoke). 
 SPC – statystyczne sterowanie procesem: podstawowe pojęcia, 

karty kontrolne. 
 
APQP 
 
APQP, czyli Zaawansowane Planowanie Jakości Wyrobu (Advanced Product 
Quality Planning) - szkolenie obejmuje przedstawienie mocno 
zestandaryzowanego procesu wdrażania nowego wyrobu do produkcji 
w przemyśle motoryzacyjnym. Omówiona zostanie geneza procesu, zasady 
budowania zespołu i cele, które system ma spełniać. Uczestnicy dowiedzą się 
co dzieje się w poszczególnych fazach i kto, za co odpowiada. Każda z faz 
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zostanie omówiona indywidualnie ze szczególnym naciskiem na fazy najczęściej 
występujące w procesie rzeczywistym.  

Program zajęć: 
1. Geneza APQP. 
2. Cele APQP. 
3. Budowa zespołu APQP. 
4. Przedstawienie poszczególnych faz z objaśnieniami oraz potrzebnymi 

dokumentami. 
2.1 Proces. 
2.2 Rozwój i projektowanie wyrobu. 
2.3 Rozwój i projektowanie procesu. 
2.4 Zatwierdzanie produktu i procesu. 
2.5 Produkcja seryjna. 

5. Ukoronowanie procesu APQP - zamykanie projektu. 
6. Po zamknięciu projektu. 

 

Moduł III: Kompetencje miękkie Project Managera 
 
Komunikacja w grupie projektowej 
 
Uczestnicy szkolenia mają szansę dokonać autodiagnozy własnego 
temperamentu i postaw oraz zdobywają umiejętność rozpoznawania 
i reagowania na swojego odbiorcę. Kurs ma za zadanie uświadomić, że 
komunikacja interpersonalna to nie tylko słowa. 

 
Program zajęć: 
1. Proces komunikacji – najważniejsze elementy i etapy. 
2. Koło komunikacyjne według Alberta Mehrabiana. 
3. Metody aktywnego słuchania. 
4. Zadawanie odpowiednich pytań, jako skuteczna forma pozyskiwania 

informacji. 
5. Zasady profesjonalnego wykorzystania mowy ciała. 
6. Podstawy komunikacji asertywnej. 
7. Metody komunikacji perswazyjnej. 
8. Psychologiczne blokady komunikacyjne. 
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9. Typologia rozmówcy - reagowanie na zachowanie agresywne, bierne i 
manipulacyjne. 

10. Trening asertywności. 
 

Zarządzanie osobowościami w grupie projektowej 
 
Dwudniowe warsztaty z psychologiem pozwolą na optymalizację relacji 
zawodowych w grupie projektowej poprzez naukę współpracy i zarządzania 
osobami charakteryzującymi się różnymi typami osobowości. 
 

Program zajęć: 
1. Określanie typu osobowości – typologia i wymiary osobowości. 
2. Autodiagnoza typu osobowości. 
3. Charakterystyka typów osobowości pod kątem ich predyspozycji 

komunikacyjnych, podejmowania decyzji i motywacji do realizacji celów, 
pracy projektowej. 

4. Efektywne wykorzystanie szans płynących ze współpracy  
z poszczególnymi typami osobowości. 

5. Reakcje poszczególnych typów osobowości na siebie, zarządzanie 
poszczególnymi typami osobowości. 

6. Wykorzystanie znajomości typologii osobowości w pracy projektowej 
z perspektywy zarządzającego i członka projektu. 

 

Moduł IV: Case studies i symulacje 
 

4 zajęcia w formie warsztatów i gier symulacyjnych 


