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OGŁOSZENIE 
Szanowni Państwo, Doktoranci Politechniki Warszawskiej, 
 
Centrum Studiów Zaawansowanych zaprasza Państwa do bezpłatnego udziału w szkoleniu z zakresu 
metodyki zarządzania projektami. Poniżej opis szkolenia oraz zasady rekrutacji. 
 

Dokumenty należy składać w terminie  
od 22 kwietnia 2015 (środa) do 27 kwietnia 2015 (poniedziałek)  

w biurze Centrum Studiów Zaawansowanych PW,  
Pl. Politechniki 1, p. 154, w godzinach 900 -1500 

Opis szkolenia 
 
METODYKA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 
dla doktorantów Politechniki Warszawskiej 
Warszawa, 9-13 maja 2015 r. (5 dni szkoleniowych)  
 
Ukierunkowanie szkolenia 

Zarządzanie projektami jest w chwili obecnej jedną z nieodłącznych kompetencji osób na 
stanowiskach kierowniczych i specjalistycznych. Z roku na rok zwiększa się również liczba projektów 
realizowanych na uczelniach takich jak Politechnika Warszawska. Zespoły naukowe realizują swoje 
zadania w oparciu o zarządzanie projektami. Jednak często okazuje się, że potencjał naukowo-
badawczy to nie wszystko – decydującym niejednokrotnie jest czynnik ludzki. Dlatego dostrzegamy 
konieczność poprawy efektywności prowadzonych projektów poprzez zwiększanie kompetencji 
młodych naukowców – doktorantów z dużym potencjałem organizacyjnym. 
Szkolenie z zakresu metodyki zarządzania projektami przygotuje doktorantów PW do pracy  
w zespołach projektowych i sprawnej realizacji zadań towarzyszących zarządzaniu projektami.  
 
Program  

Podczas pięciodniowego kursu uczestnicy poznają i zrealizują w praktyce, w różnorodnych 
nowoczesnych formach pracy własnej i zespołowej optymalnie wyważony program obejmujący 
następujące moduły:  

1. Wprowadzenie do zarządzania projektami 
2. Inicjowanie i planowanie projektu 
3. Zespół kierownika projektu 
4. Podział zadań w ramach projektu  
5. Metodyka i techniki zarządzania projektem 
6. Zarządzanie budżetem i kosztami w ramach projektu 
7. Zarządzanie czasem i harmonogramem projektu 
8. Zarządzanie ryzykiem w projekcie 
9. Zamkniecie projektu 
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Zdobyte umiejętności  

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z tematyką zarządzania projektami, w tym technikami  
i różną metodyką w ramach planowania, realizacji i zamykania projektu. W trakcie szkolenia zostanie 
zaprezentowany przegląd dostępnych metodyk zarządzania projektem m.in.: PMI, PRINCE 2. Zostaną 
szczegółowo omówione zagadnienia projektowe dotyczące: planowania, budżetowania, 
harmonogramowania, podziału zadań i uprawnień struktury, analizy ryzyk, analizy jakości, 
monitoringu i analizy wskaźnikowej w zakresie efektów końcowych (produktu i rezultatu).  
Szkolenie będzie prowadzone ścieżką iteracyjną w weryfikacją wiedzy krok po kroku w oparciu  
o modelowe ćwiczenia. 
 
Certyfikat  

Po ukończeniu szkolenia absolwenci otrzymują certyfikat.  
 
Termin i miejsce 

Szkolenie odbędzie się w dniach od 9 do 13 maja 2015 roku (sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, 
środa). Każdego dnia szkoleniowego odbędzie się 8 godzin zajęć. Miejscem szkolenia będzie sala 
konferencyjna w Warszawie (dokładny adres zostanie podany osobom, które zakwalifikują się do 
udziału w szkoleniu). Na każdy dzień szkolenia przewidziano obsługę gastronomiczną (przerwy 
kawowe i obiad dla uczestników). Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 
 
Zasady rekrutacji doktorantów na szkolenie: 
 
1. Szkolenie ma charakter zamknięty. 
2. Liczba uczestników jest ograniczona do 12 osób. 
3. Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest:  

- złożenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z wymienionymi w nim 
załącznikami,  
- posiadanie statusu doktoranta w Politechnice Warszawskiej, 
- zajęcie jednego z dwunastu pierwszych miejsc na liście rankingowej szkolenia - lista tworzona 
jest w oparciu o kryteria wymienione w punkcie 4.  

4. Kryteria oceny 
UWAGA!!! brak odpowiednich informacji we wniosku uniemożliwia przyznanie punktów w ramach kolejnych 
kryteriów 

4.1. Otwarty przewód doktorski bez decyzji o przyznaniu finansowania na grant promotorski:  
5 pkt. 
4.2. Otwarty przewód doktorski i decyzja o przyznaniu finansowania na grant promotorski: 10 pkt. 
4.3. Doktorant semestrów 1, 2, 3 lub 4: 4 pkt. 
4.4. Doktorant semestrów 5 lub 6: 8 pkt. 
4.5. Doktorant semestru 7 lub wyższego: 2 pkt. 
4.6. Przynajmniej jedna publikacja z listy filadelfijskiej: 2 pkt. 
4.7. Przynajmniej jedno obcojęzyczne wystąpienie ustne doktoranta na konferencji zagranicznej:  
2 pkt. 
4.8. Współautorstwo przynajmniej jednego zgłoszenia patentowego: 2 pkt. 
4.9. Udział w projektach badawczych związanych z przebiegiem studiów doktoranckich: 2 pkt. 
4.10. W przypadku wniosków o tej samej liczbie punktów, o miejscu na liście rankingowej 
decyduje kolejność zgłoszeń. 
Doktorant potwierdza prawdziwość informacji przekazanych Centrum Studiów Zaawansowanych  
w zakresie powyższych kryteriów własnym oświadczeniem. Oświadczenie takie stanowi integralną 
część formularza zgłoszeniowego. 
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5. Listę uczestników szkolenia zatwierdza Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych i jest ona 
ostateczna. 

6. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o przemyślane zgłoszenia!  
7. Dokumenty należy składać w terminie od 22 kwietnia 2015 (środa) do 27 kwietnia 2015 

(poniedziałek) w biurze Centrum Studiów Zaawansowanych PW, Pl. Politechniki 1, p. 154, 
w godzinach 900 -1500 

 
 
 

Zapraszamy do składania wniosków  
Zespół Centrum Studiów Zaawansowanych PW 


