Syntetyczny opis kwalifikacji ze szkolnictwa wyższego
1. Nazwa kwalifikacji
1.1. Tytuł zawodowy

Magister

1.2. Kierunek studiów

zarządzanie projektami

Master of Science
[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

Project Management

1.3. Specjalność

2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

SGH Warsaw School of Economics

2.2. Jednostka organizacyjna

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

SGH Warsaw School of Economics

3.1. Dziedzina ISCED

0413: Zarządzanie i administracja,

0413: Management and administration,

3.2. Państwo/region

Polska,

Poland,

3.3. Poziom ERK

Studia II stopnia, 7 ERK.

7 (master's degree or long-cycle studies),

3.4. Profil studiów

Ogólnoakademicki,

Academical oriented,

3.5. Język

język polski,

Polish,

3.6. Nakład pracy (ECTS)

120

120

3. Cechy kwalifikacji

4. Opis kwalifikacji
4.1. Kompetencje absolwenta

4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

Studia drugiego stopnia na kierunku zarządzanie The second cycle studies in project management
projektami przygotowują absolwentów do
prepare graduates to apply their advanced
stosowania zaawansowanej wiedzy z zakresu knowledge in the field of project management in
zarządzania projektami w wielu kontekstach
many practical contexts, to use advanced
praktycznych, stosowania zaawansowanych
specialist methodologies, techniques and tools
specjalistycznych metodyk, technik i narzędzi
for initiating, planning and coordinating projects
inicjowania, planowania oraz koordynacji
in typical as well as unpredictable problem
przebiegu projektów w typowych, jak i
situations, also to pursue routine research
nieprzewidywalnych sytuacjach problemowych, methods. The graduates possess the knowledge,
a także praktykowania rutynowych metod
skills and social competences necessary for
badawczych. Absolwent będzie wyposażony w professional development in the project
wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne environment of enterprises and organizations;
niezbędne dla fachowego poruszania się w
and the ability to understand project
środowisku projektowym przedsiębiorstw i
management issues and to develop and
organizacji, zrozumienia istoty problemów
implement solutions for efficient project,
projektowych oraz do opracowania i wdrożenia programme and project portfolio management.
rozwiązań skutecznego i efektywnego
zarządzania projektami, programami i portfelem
projektów.
Uzyskane efekty kształcenia umożliwią
The obtained educational effects enable the
absolwentowi podjęcie pracy zawodowej na
graduates to take up professional work on the
rynku krajowym i zagranicznym na stanowisku domestic and foreign market as project
kierownika projektów w organizacjach różnego managers in various types of organisations rodzaju – przedsiębiorstwach i grupach
enterprises and capital groups, non-profit
kapitałowych, instytucjach non profit oraz
institutions and public administration entities of
jednostkach administracji publicznej różnych
various levels, as well as organisations operating
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szczebli, jak i organizacjach działających w
różnych sektorach, branżach i dziedzinach
aktywności ludzkiej. Absolwent będzie też
przygotowany do prowadzenia działalności na
własny rachunek.

in various sectors, industries and areas of human
activity . The graduates are also prepared to run
their own businesses.

4.3. Inne składowe opisu, specyficzne dla
kwalifikacji

5. Zewnętrzny organ ds. zapewniania jakości
5.1. Zewnętrzny organ ds. zapewniania
jakości

Polska Komisja Akredytacyjna,

The Polish Accreditation Committee,

5.2. Podstawa prawna do nadawania
kwalifikacji

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa z dnia 5
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
Akredytacja CEEMAN (The International
Association for Management Development in
Dynamic Societies), instytucja afiliowana ENQA

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa z dnia 5
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
CEEMAN (The International Association for
Management Development in Dynamic
Societies), affiliate of ENQA

5.3. Posiadane dodatkowe akredytacje

6. Związek z zawodami lub sektorami zawodowymi
6.1. Uprawnienia zawodowe związane z
uzyskaniem kwalifikacji
6.2. Sposób, w jaki kwalifikacja ułatwia
uzyskanie uprawnień zawodowych

International Project Management Association, International Project Management Association,
Project Management Institute (PMBoK), Axelos Project Management Institute (PMBoK), Axelos
(PRINCE2)
(PRINCE2)
Ukończenie kierunku przygotowuje do uzyskania The completion of this field of studies prepares
uznanych na międzynarodowym rynku pracy
the graduates to obtain internationally recognized
certyfikatów zawodowych: International Project professional certificates:the International Project
Management Association, Project Management Management Association,Project Management
Institute (PMBoK), Axelos (PRINCE2).
Institute (PMBoK), Axelos (PRINCE2).

6.3. Związek efektów kształcenia/uczenia się
zdefiniowanych dla kwalifikacji z efektami
uczenia się określonymi w sektorowej
ramie kwalifikacji

7. Dodatkowe informacje na temat kwalifikacji
7.1. Informacje o szczególnych cechach
programu studiów istotnych ze względu na
kompetencje absolwenta
7.2. Forma prowadzenia studiów

Studia stacjonarne.

Full-time,

7.3. Możliwość uzyskiwania kwalifikacji na
wyższym poziomie

Absolwent jest przygotowany do kontynuowania
kształcenia na poziomie doktorskim i zdobycia
kwalifikacji na poziomie 8 ERK.
Uzyskane w wyniku studiów kierunku efekty
kształcenia są zgodne z międzynarodowymi
standardami wymagań kompetencyjnych z
zakresu zarządzania projektami np.: National
Competency Standards NCS, IPMA
Competency Baseline, PMI Project Manager
Competency Framework itp.

The graduate is prepared to continue education
at the doctoral level and obtaining a EQF level 8
qualification.
The educational effects obtained as a result of
the studies are compatible with the international
standards of competence in the field of project
management, e.g.: National Competency
Standards NCS, IPMA Competency
Baseline,PMI Project Manager Competency
Framework etc.

7.4. Pozostałe uwagi
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