
 

 

 Standardy projektu dyplomowego  

na kierunku zarządzanie profil praktyczny 

od roku akademickiego 2016/2017 
 

1. Zespół projektowy 

a. Może składać się z 2 do 4 studentów. Wyjątkowo i tylko za zgodą promotora projekt 

może być realizowany przez jednego albo pięciu studentów 

b. W przypadku wyraźnego braku zaangażowania jednego z uczestników projektu 

pozostała grupa, promotor lub sam student mogą złożyć wniosek o zredukowanie 

składu grupy 

c. Zespoły projektowe mogą tworzyć studenci dyplomanci z różnych specjalności 

d. Seminarium jest realizowane zgodnie z przygotowaną kartą przedmiotu, której 

zdefiniowano m.in.: efekty kształcenia, punkty ECTS, nakład pracy jednego studenta 

jako iloczyn punktów ECTS i mnożnika czasowego (1 ECTS = 25 godz.). 

2. Zawartość projektu dyplomowego 

a. Temat – problem (biznesowy lub społeczny) rozwiązywany przez projekt dyplomowy, 

który będzie autorski – nowy lub modyfikowany  

b. Glosariusz – słownik niezbędnych pojęć  

c. Dokumenty  

 Uzasadnienie biznesowe lub społeczne + biznes plan 

 Deklaracja zakresu projektu (karta projektu) 

 Struktura organizacji projektu  

 Struktura podziału pracy (WBS) i rejestracja aktywności zespołu projektowego 

 Harmonogram 

 Analiza zasobów 

 Analiza interesariuszy 

 Diagram podstawowy – LIC 

 Diagram podstawowy, cebulowy - MGR 

 Plan zarządzania ryzykiem 

 LIC – ok. 5 rodzajów ryzyka 

 MGR – ok. 7 rodzajów ryzyka 

 Dokument wiedzy nabytej 

 Rekomendacje i zalecenia – można zakończyć projekt na tym etapie, jeżeli projekt 

ma być wdrożony przez zespół projektowy należy przejść do punktu kolejnego,    

czyli wdrażanie i działanie adaptacyjne 

 Wdrażanie i działania adaptacyjne 

 Zamknięcie projektu  

d. Analiza przypadków – na podstawie literatury lub czasopism biznesowych (2-3 lic.,        

4-5 mgr) 

e. Prezentacja multimedialna 



 

f. Załączniki 

3. Promotor 

a. Seminaria projektowe będą prowadzone przez promotora lub dwuosobowy team 

(promotor + mentor) 

4. Harmonogram prac projektowych 

a. Wykład z metodyki pisania pracy dyplomowej i projektowej - 8h 

 W semestrze poprzedzającym seminarium odbywa się proseminarium (dyplomowe      

i projektowe). 

 Studenci deklarują wybór projektu lub pracy dyplomowej. 

 Wybór promotorów poprzez platformę Moodle. Maksymalna liczba studentów 

prowadzonych przez promotora jest ograniczona i wynosi 5 zespołów. 

b. Seminarium – trwa 2 semestry, w każdym semestrze zaplanowanych jest 8h zajęć        

na uczelni (2 semestr, w każdym 2 spotkania po 4 godziny) 

 Na pierwszym spotkaniu (w pierwszym semestrze seminarium) 

 Temat 

 Problem rozwiązywany przez projekt dyplomowy (problem biznesowy lub 

społeczny) 

 Uzasadnienie biznesowe lub społeczne 

 Deklaracja zakresu projektu (karta projektu), z uwzględnieniem decyzji                   

o wdrożeniu lub poszerzonej analityki 

 Struktura organizacji projektu (rejestracja aktywności studentów) 

 Na drugim spotkaniu (w pierwszym semestrze seminarium) 

 Biznes plan 

 Struktura podziału pracy (WBS) 

 Harmonogram 

 ZALICZENIE – na podstawie postępu pracy 

 Pomiędzy spotkaniami dodatkowa komunikacja Hangout, telefoniczna, mailowa, 

Moodle – raport aktywności każdego uczestnika projektu, zbiorczo raz w semestrze 

 Na trzecim spotkaniu (w drugim semestrze seminarium) 

 Glosariusz – słownik niezbędnych pojęć  

 Analiza zasobów 

 Analiza interesariuszy 

a. Diagram podstawowy – LIC 

b. Diagram podstawowy, cebulowy - MGR 

 Na czwartym spotkaniu (w drugim semestrze seminarium) 

 Plan zarządzania ryzykiem 

c. LIC – 5 rodzajów ryzyka 

d. MGR – 7 rodzajów ryzyka 

 Rekomendacje i zalecenie do wdrożenia – można zakończyć projekt na tym 

etapie, jeżeli projekt ma być wdrożony przez zespół projektowy należy przejść    

do punktu kolejnego, czyli wdrażanie i działanie adaptacyjne 



 

 Wdrażanie i działania adaptacyjne (sprawozdanie z działań wdrożeniowych)          

– nie jest wymagane zakończenie procesu wdrożeniowego 

 Zamknięcie projektu (raport) 

 Pomiędzy spotkaniami dodatkowa komunikacja Hangout, telefoniczna, mailowa, 

Moodle – raport aktywności każdego uczestnika projektu, zbiorczo raz w semestrze 

c. Złożenie projektu (wypełnione dokumenty z opisem i multimedialna prezentacja projektu) 

d. ZALICZENIE seminarium – na podstawie postępu pracy oraz złożonego projektu. 

5. Egzamin dyplomowy 

a. W przypadku kiedy projekt został złożony, a jeden z członków zespołu nie weźmie 

udziału w egzaminie dyplomowym (wypadek losowy, niezaliczenie semestru itp.) student 

taki może bronić się indywidualnie w sesji poprawkowej 

b. Jak wygląda egzamin dyplomowy 

 Cały zespół prezentuje projekt. Każdy członek zespołu prezentuje przez ok. 2 min., 

za co dostaje indywidualną ocenę 

 Każdy student dostaje 1 pytanie od promotora/mentora (z zakresu specjalności) 

 Każdy student dostaje 1 pytanie od recenzenta z projektu 

 Każdy student dostaje 1 pytanie losowane z kierunku studiów 

c. Ocena 

 50% stanowi średnia wszystkich ocen ze studiów (indywidualna dla każdego 

członka zespołu projektowego) 

 20% ocena z egzaminu dyplomowego (indywidualna dla każdego członka zespołu 

projektowego) 

 20% średnia ocen recenzenta i promotora (wspólna dla całego zespołu) 

 10% ocena z prezentacji (indywidualna dla każdego członka zespołu projektowego) 

 

 

 

                                                                                           


