studia MBA
Project Management
Kompleksowa wiedza
dotycząca zarządzania
projektami, programami
oraz portfelem projektów.

Program uwzględniający
standardy zarządzania
projektowego wiodących
organizacji branżowych.

Możliwość uzyskania
przez słuchaczy nawet
8 międzynarodowych
certyfikatów branżowych.

Zajęcia prowadzone
przez specjalistów,
praktyków, wykładowców
akademickich
i akredytowanych trenerów.

mbapm.pl

studia MBA Project Management
to prestiżowy i ambitny program,
który znacząco rozszerzy Twoje
możliwości zawodowe.
Program zapewnia:
SPECJALISTYCZNĄ WIEDZĘ
I KOMPETENCJE

ZESTAW MIĘDZYNARODOWYCH
CERTYFIKATÓW

Program stwarza możliwość zdobycia
unikatowych umiejętności, dzięki którym
uczestniczki i uczestnicy będą potrafiły i potrafili:
zarządzać organizacją oraz działem
organizacji pracującym projektowo
lub łączącym działalność operacyjną
i projektową,
tworzyć i zarządzać biurem projektów,
tworzyć dedykowaną metodykę zarządzania
projektami, zgodną z potrzebami organizacji,

Program studiów obejmuje moduły
akredytowane, w ramach których można
zdobyć międzynarodowe certyfikaty,
takie jak: PRINCE2®, Managing Successful
Programmes®, Managment of Portfolios®,
Management of Risk®,
Change Management®
Program obejmuje także przygotowanie
do egzaminów PMI: Project
Management Professional®
oraz Certified Associate
of Project Management®.

kierować projektami transformacji
organizacyjnej doradzać w zakresie
kierunków rozwoju organizacji
i wdrażać podejście projektowe;

Wszystko to w przyjaznej i niepowtarzalnej aurze
Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu
im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.

www.mbapm.pl

58 660 74 28

mba@wsaib.pl

program studiów
Semestr I
•
•
•
•
•
•
•

Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zespołem i komunikacja
Podstawy zarządzania projektami
Wprowadzenie do zarządzania projektami zgodnie z PMI® PMBOK® Guide
- procesy i obszary wiedzy
Warsztat przygotowujący do PMI® CAPM® / PMP®
Ekonomia menedżerska
Zarządzanie operacyjne

Semestr II
•
•
•
•
•
•

Prince2® Foundation
Symulacja biznesowa
Zarządzanie zakresem i czasem projektu
Analiza statystyczna w biznesie
Prawo gospodarcze
Zarządzanie ryzykiem w projekcie - Management of Risk (MoR - F)®

Semestr III
•
•
•
•
•
•
•
•

Profesjonalna prezentacja
AgilePM® Foundation
Management 3.0®
Przywództwo w otoczeniu wielokulturowym
Skuteczne Zarządzanie Programami - Managing Successful Programmes (MSP - F)®
Rachunkowość zarządcza
Analiza rynku i marketing
Seminarium dyplomowe: projekt MBA

Semestr IV do wyboru:
Moduł 1
Zaawansowane zarządzanie projektami

Moduł 2
Zarządzanie w przemyśle morskim

•

•
•
•

•
•
•
•
•

Zarządzanie wartością w projektach
– Management of Value (MoV – F)®
Facylitacja grupowa
Prince2® Practitioner
Change Management® Zarządzanie zmianą w organizacji
Zarządzanie portfelem projektów
- Management of Portfolio (MoP – F)®
Seminarium dyplomowe: projekt MBA

•
•
•

Zarządzanie projektami złożonymi
Zarządzanie w przemyśle morskim
Odpowiedzialność społeczna
i środowiskowa biznesu
Logistyka przemysłu
i transportu morskiego
Facylitacja grupowa
Seminarium dyplomowe: projekt MBA

Korzyści ze studiów
MBA Project Management w WSAiB
podniesienie kwalifikacji menedżerskich
certyfikacje międzynarodowe
networking, nowe branżowe znajomości
dostęp do aktualnej wiedzy i praktyki zarządzania

Organizacja studiów

4

semestry
studiów

27

przedmiotów, warsztaty,
case studies
i gra symulacyjna

450
godzin
dydaktycznych

PMI, PMBOK Guide, CAPM, PMP są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc.
PRINCE2®, MSP®, MoP®, M_o_R®, MoV® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do AXELOS Ltd.
Agile Project Management, Change Management są znakami handlowymi należącymi do APM Group Ltd.

mba@wsaib.pl
58 660 74 28
Gdynia, ul. Kielecka 7
wsaib.pl
/gdyniawsaib
/wsaib

