
Zakres tematyki zagadnień na egzamin dyplomowy 

na kierunku Zarządzanie projektami na studiach II stopnia 

1. Wyjaśnić pojęcie zarządzania strategicznego i etapów w tym procesie. 

2.  Omówić pojęcie strategii zarządzania. 

3. Wizja i misja  

4. Rodzaje strategii zarządzania. 

5. Analiza strategiczna - istota, zakres i metody. 

6. Co to jest projekt? 

7. Jakie cechy musi posiadać przedsięwzięcie żeby określić je jako projekt? 

8. Jakie są podstawowe parametry określające projekt? 

9. Jakie są klasyfikacje i rodzaje projektów? 

10. Co to jest zarządzanie projektami? 

11. Co to jest cykl życia projektu i jaka jest jego struktura? 

12. Na czym polega etap planowania projektu? 

13. Do czego służy karta projektu i z jakich elementów powinna się składać? 

14. Na czym polega proces inicjowania i definiowania projektu? 

15. Co odzwierciedla cel główny projektu? 

16. Jaka jest zależność między celem głównym projektu, a celami cząstkowymi? 

17. Co oznacza akronim SMART i do czego wykorzystywana jest ta koncepcja? 

18. Kto tworzy środowisko projektowe (rodzaje, elementy)? 

19. Jak rozumiesz pojęcie interesariuszy projektu i jakie znasz grupy? 

20. Na czym polega analiza interesariuszy projektu (z jakich składa się faz)? 

21. Kim jest i jaką rolę odgrywa zespół projektowy? 

22. Jaką rolę odgrywa i jakie zadania realizuje kierownik projektu? 

23. Jakie są typowe struktury zespołu projektowego? 

24. Jakie są wady i zalety poszczególnych struktur projektowych? 

25. Jakie są podstawowe kanały komunikacji w projekcie? 

26. Jakie informacje zawiera plan komunikacji w projekcie? 

27. Co to jest struktura podziału pracy, jakie ma formy i jakie są cele jej tworzenia? 

28. Co to są kamienie milowe? 

29. Wyjaśnij pojęcie ryzyka w projekcie oraz wymień rodzaje ryzyka w realizacji projektów? 

30. Jakie są etapy zarządzania ryzykiem w projekcie? 

31. Jakie są sposoby reakcji na ryzyko w projekcie? 

32. Definicja pojęcia: portfel projektów, program. 

33. Definicja pojęcia: zarządzanie portfelem projektów, zarządzanie programem. 

34. Definicja pojęcia środowisko wieloprojektowe i zarządzanie w środowisku 

wieloprojektowym. 

35. Wyjaśnienie pojęcia zarządzanie przez projekty, organizacja projektowa. 

36. Omówienie cyklu życia portfela projektów 

37. Omówienie cyklu życia programu 

38. Rodzaje programów 

39. Cele zarządzania portfelem projektów 

40. Zapewnienie zgodności portfela ze strategią. 



41. Metody i standardy zarządzania portfelem projektów. 

42. Wybrane obszary problemowe zarządzania portfelem projektów. 

43. Fundusze strukturalne UE, i ich system wdrażania w Polsce. 

44. Typy projektów współfinansowanych ze środków UE.   

45. Projekty unijne - podstawowe pojęcia. Specyfika zarządzania projektami unijnymi. 

46. Metodyka zarządzania projektami europejskimi –metodyka zarządzania cyklem projektu.  

47. Matryca logiczna. 

48. Kwalifikowalność wydatków projektów unijnych. 

49. Szczegółowe kryteria kwalifikowalności projektów. 

 

 

 


