Agile – zwinne metodyki zarządzania
projektami
- Kierunek - studia podyplomowe
Online 2 semestry OD PAŹDZIERNIKA

Opis kierunku
W dzisiejszych czasach aby być konkurencyjnym na rynku należy szybko reagować na pojawiające się zmiany i
wytwarzać produkty które zapewnią konkurencyjność i przyniosą oczekiwany zysk. Kiedy w lutym 2001 roku grupa
praktyków reprezentujących nowe metodyki tworzenia oprogramowania spotkała się w Snowbird (USA) i ogłosiła
„Manifest Agile”, nikt nie przypuszczał, że będzie to początek rewolucji w zarządzaniu projektami. Zaczęto
wypracowywać nowe podejście do realizacji zadań stanowiących alternatywę do klasycznego podejścia
kaskadowego. Coraz szybsze zmiany w otaczającym świecie wymogły na organizacjach potrzebę szybkiego
reagowania, bo wykorzystanie zwinnego zarządzania projektami pozwala na realizowanie wyzwań stawianych
nowoczesnym organizacjom. “Agile - zwinne metodyki zarządzania projektami” to praktyczne studia, dzięki którym
nabędziesz umiejętności tworzenia i pracy ze zmotywowanymi, odpowiedzialnymi zespołami wytwarzającymi
produkty które dają klientowi jak największą wartość biznesową i konkurencyjność na rynku.

Podczas studiów:
Dowiesz się co w praktyce oznacza Agile, Scrum, Kanban, Lean.
Dowiesz się jak budować samoorganizujące się zespoły
Dowiesz się jak wprowadzić kulturę ciągłego ulepszania zespołu i procesu wytwarzania produktu.
Poznasz narzędzia zwiększające efektywność komunikacji, zrozumienia, ustalania z klientem wymagań.
Poznasz różnice pomiędzy klasycznym i zwinnym sposobem wytwarzania produktu prowadzenia projektu.
Poznasz metody przyrostowego wytwarzania produktu, który na wczesnym etapie jest pokazywany i
dostosowywany do oczekiwać klienta.

Wyższe Szkoły Bankowe z całej Polski i Dolnośląska Szkoła Wyższa rozpoczęły współpracę dotyczącą prowadzenia
studiów podyplomowych w formule online. Kierunek, który Cię interesuje jest właśnie efektem tego projektu. Dzięki
temu na zajęciach online spotkasz się z uczestnikami i wykładowcami z innych miast.
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Studia na tym kierunku prowadzone są zawsze w formule online (bez względu na sytuację pandemiczną).
Nową wiedzę i umiejętności zdobywasz, dzięki zajęciom realizowanym na platformie MS Teams. Z wykładowcami i
kolegami z grupy kontaktujesz się przez internet, w czasie rzeczywistym (synchronicznie). W zajęciach uczestniczysz
w weekendy, zgodnie z ustalonym harmonogramem, łącząc się z nami z miejsca, w którym aktualnie przebywasz.
Korzyści ze studiowania online Możliwość studiowania online, bez wychodzenia z domu, to duża oszczędność czasu.
Dodatkowym atutem studiów w WSB, jest darmowa licencja do MS 365 dla uczestników, dzięki której będziesz mieć
dostęp do niezbędnych narzędzi wykorzystywanych w procesie nauczania.

Co zyskujesz?
Zrozumiesz co to znaczy być Agile oraz jak i po co używać takiego sposobu pracy.
W praktycznych ćwiczeniach poznasz techniki wytwarzania produktów, które zakładają dostosowanie
wykonywanych prac do oczekiwań klienta.
Poznasz praktyczne narzędzia do pracy z zespołem samoorganizujacym się, w którym głównym
czynnikiem pracy jest motywacja wewnętrzna i chęć wytwarzania produktu o najwyższej dla klienta
wartości.
Weźmiesz udział w warsztatach podczas których poznasz metody codziennej pracy które możesz użyć w
swojej organizacji niezależnie od jej kultury i poziomu dojrzałości.
Poznasz czym w praktyce jest przywództwo i jaką ma przewagę nad tradycyjnym rozumieniem
zarządzania jako mówienie ludziom co dokładnie mają robić.
Badanie MindSonar® - kwestionariusz wartości i wzorców myślenia.

Dla kogo?
Studia są skierowane do osób które w codziennej pracy spotykają się z częstą zmianą i chcą być gotowi
na szybką reakcję.
Współpracują z klientem w celu wytworzenia produktu który będzie miał dla niego jak największa wartość
biznesową.
Jeżeli jesteś kierownikiem projektu, liderem zespołu, managerem, przedsiębiorcą i chcesz poznać
narzędzia i metody pracy z zespołem i klientem lub jego przedstawicielem żeby wytworzyć produkt który
będzie w pełni spełniał potrzeby klienta to te studia są dla Ciebie.
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Program studiów
Program studiów podyplomowych na kierunku Agile – zwinne metodyki zarządzania projektami

Liczba miesięcy nauki:
9

Liczba godzin: 170

Liczba zjazdów: 10

Liczba semestrów: 2

WIEDZA OGÓLNA Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI (8 godz.)
Wprowadzenie do zarządzania projektami.
W tym module poznasz pojęcia związane z zarządzaniem projektami. Zrozumiesz co oznacza podejście projektowe i
jak wygląda proces tworzenia projektu.
CZŁONKOWIE ZESPOŁU I ZESPOŁY SAMOSTANOWIĄCE (64 godz.)
Członkowie zespołu i zespoły samostanowiące.
Komunikacja w zespole i efektywne prowadzenie spotkań.
Zarządzanie sobą w czasie.
Techniki kreatywnego rozwiązywania problemów.
Narzędzia wspierające pracę zespołu.
W tym module dowiesz się jakie znaczenie ma przywództwo w osiągnięciu efektywnej pracy zespołu. Jak tworzyć
przestrzeń do osiągania wspólnych celów. Nauczysz się jak zarządzać sobą w czasie i kreatywnie rozwiązywać
problemy. Poznasz narzędzia wspierające zespoły w osiąganiu celu. Poznasz swój potencjał na podstawie badania
MindSonar® - kwestionariusz wartości i wzorców myślenia.
PRZEGLĄD METODYK AGILE (40 godz.)
Wstęp do Agile .
KANBAN.
LEAN.
Zarządzanie ryzykiem w metodykach Agile.
Poznasz założenia i praktykę podejścia Agile. Będziesz potrafił która metodykę zwinna należy wybrać przy realizacji
Twojego przyszłego projektu. Będziesz wiedział w jaki sposób zarządzać ryzykiem przy realizacji projektu.
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SCRUM (48 godz.)
Wstęp do SCRUM.
Narzędzia Scrum Mastera.
Narzędzia Product Ownera - kreatywne metody tworzenia wymagań.
Symulacja scrum.
Podczas zajęć będziesz miał możliwość nabyc praktyczną wiedzę, czym jest SCRUM. Dokładnie poznasz na czym
polegają role Product Ownera, Scrum Mastera i Developera. Będziesz wiedział jak tworzyć wymagania z klientem i je
priorytetyzować dla osiągnięcia najwyższej wartości biznesowej.
DESIGN THINKING (8 godz.)
Poznasz kontekst projektowania innowacyjnych rozwiązań. Dowiesz się jak wychodzić poza schematy
myślowe i tworzyć unikalne pomysły.
PRACA INDYWIDUALNA (10 godz.)
Praca indywidualna.
FORMA ZALICZENIA
Test końcowy z wybranych zagadnień programowych.

Wykładowcy
Wojciech Ożga
Absolwent UMK w Toruniu. Ukończył studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej, i uzyskał tytuł Master’s
Certificate in Project Managment – The George Washington University School of Business. Członek Stowarzyszenia
Project Managment Polska, opiekun kierunku Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami w Wyższej Szkole
Bankowej w Toruniu, trener, konsultant, praktyk, autor gier symulacyjnych z zakresu zarządzania oraz wykładowca.
Jego dewiza to "Doświadczenie i twórcze myślenie".
Ponad 20 lat doświadczenia zawodowego w różnych branżach i na różnych stanowiskach, poparte szeregiem szkoleń
stanowi jego potencjał merytoryczny, a otwarte podejście do prowadzenia zajęć i warsztatów wzbudza
zainteresowanie uczestników. Zdobywał doświadczenie zawodowe w takich firmach jak: PKO BP, PKN ORLEN, Agora,
UMK Toruń, WSB Toruń i wielu innych. Bierze udział w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską, jako
członek zespołów projektowych. O swojej pracy mówi, że właściwie to nie pracuje, tylko robi to, co lubi.
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Mariusz Grudzień
Trener, Coach, Menadżer, Doradca Indywidualnego Rozwoju Zawodowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w
zarządzaniu projektami oraz negocjowaniu kontraktów, kieruje dużymi grupami ludzi. Twórca eventów o
międzynarodowym zasięgu. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: budowania efektywnych zespołów, zarządzania
projektami, zarządzania motywacyjnego, motywacji i automotywacji, komunikacji w biznesie, komunikacji
niewerbalnej, skuteczności osobistej i asertywności, technik wpływu, zarządzania sobą w czasie, sprzedaży,
negocjacji, zagadnień „trudnego klienta” i „trudnych negocjacji”, prezentacji publicznych,
autoprezentacji, public relations, treningi dla trenerów na wszystkich poziomach zaawansowania. Przygotowuje
projekty szkoleniowe uwzględniające konkretne sytuacje zawodowe zleceniodawcy. W przygotowaniu i prowadzeniu
treningów wykorzystuje wieloletnie doświadczenie zdobyte na kierowniczych i operacyjnych stanowiskach. Jest
praktykiem w dziedzinach, których uczy. Mechanizm kreowania biznesu poznał jako: pomysłodawca i założyciel
Instytutu Skutecznego Działania, Impresariatu Artystycznego KONCERT oraz współzałożyciel Fundacji im. Mikołaja z
Radomia i Towarzystwa Muzyki Dawnej.
Doświadczenie w zarządzaniu zdobył kierując projektami oraz dużymi zespołami, m.in. jako: producent wieczoru
artystycznego „Czar miłości dworskiej”, dyrektor Biura Dni Ignacego Jana Paderewskiego, dyrektor Biura IV
Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Moniuszki oraz kierownik w Teatrze Wielkim - Operze
Narodowej. Praktykę negocjacyjną rozwija pertraktując projekty szkoleniowe i wydawnicze, kontrakty z Telewizją
Polską, Polskim Radiem, zleceniodawcami eventów, sponsorami i twórcami uktowych z 5% do 65% udziału w rynku.
Michał Dziamski
Technical Project Manager, trener, lider, praktyk zwinnego prowadzenia zespołów i projektów. Wykładowca WSB na
kierunkach Zarządzanie Projektami i Agile - zwinne metodyki zarządzania projektami. Od 2017 członek Zarządu PMI
Poland Chapter. Absolwent studiów podyplomowych na kierunkach Zarządzanie Projektami, Akademia Trenera
Biznesu i Akademia Przywództwa. Od ponad 15 lat związany z branżą IT i wytwarzaniem oprogramowania. Chętnie
dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z obszaru przywództwa, zarządzania projektami, Agile, Scrum i prowadzenia
zespołów projektowych. Jest zwolennikiem świadomego przywództwa w którym wspólnie osiągamy założone cele.
Kieruje się maksymą by być wiernym w rzeczach małych aby robić rzeczy wielkie.
Krzysztof Derech
Etatowy Menadżer Projektów (PMP®, PMI-ACP®, PRINCE2), współpracujący z Klientami krajowymi i
międzynarodowymi, posiadający duże doświadczenie w zarządzaniu projektami w ich pełnym zakresie: rozpoczynając
od pierwszego kontaktu z Klientem, a kończąc na przekazaniu finalnego produktu. Od początku swojej kariery
związany z branżą IT początkowo jako inżynier, później menadżer, aż w końcu osiadł w świecie projektów. W 2016 r.
zarządzany przez niego projekt zdobył pierwszą nagrodę w konkursie PMI Poland Chapter Project of the Year. W
oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie pomaga innym odkrywać pasję i budować umiejętności w obszarze
zarządzania projektami podczas prowadzonych szkoleń i warsztatów. Zafascynowany indywidualnością innych,

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między gdansk a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
5

budowaniem relacji i znaczeniem przywództwa, które uważa za klucz do sukcesu. Ironia i dystans do siebie pozwalają
mu pokonywać codzienne wyzwania. Absolwent studiów podyplomowych na kierunkach Studia Menedżerskie,
Akademia Trenera Biznesu i Akademia Przywództwa.

Partnerzy kierunku

Special promotion for candidates.
Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się na studia bez wychodzenia z domu.
Zapisując się do 10 stycznia zyskujesz 1000 zł dzięki:

do 10 stycznia
studia

600 zł zniżki w czesnym

1000 zł zł

400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

taniej
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Ceny dla kandydatów
Studia to inwestycja, która się zwraca

W Wyższej Szkole Bankowej szanujemy Twój czas i pieniądze, dlatego o finansach mówimy otwarcie. Nie mnożymy
dodatkowych opłat, nie przemycamy małym druczkiem ukrytych kosztów. U nas wiesz dokładnie, za co płacisz.
Studia podyplomowe to inwestycja, która zwraca się już w ich trakcie, w postaci nowych umiejętności i kontaktów,
które owocują w biznesie. Wybierz studia podyplomowe w WSB i przekonaj się na własnym przykładzie, jak
inwestować w siebie, aby czerpać z tego korzyści teraz i w przyszłości.

Online - Gwarantowane czesne stałe

2 raty

9 rat

Rok nauki

Czesne

1 rok

2385 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

530 zł

Online - Gwarantowane czesne stopniowane
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Ceny dla absolwentów WSB
Studia to inwestycja, która się zwraca

W Wyższej Szkole Bankowej szanujemy Twój czas i pieniądze, dlatego o finansach mówimy otwarcie. Nie mnożymy
dodatkowych opłat, nie przemycamy małym druczkiem ukrytych kosztów. U nas wiesz dokładnie, za co płacisz.
Studia podyplomowe to inwestycja, która zwraca się już w ich trakcie, w postaci nowych umiejętności i kontaktów,
które owocują w biznesie. Wybierz studia podyplomowe w WSB i przekonaj się na własnym przykładzie, jak
inwestować w siebie, aby czerpać z tego korzyści teraz i w przyszłości.

Online - Gwarantowane czesne stałe

2 raty

9 rat

Rok nauki

Czesne

1 rok

2385 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

530 zł

Online - Gwarantowane czesne stopniowane

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między gdansk a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
9

C
z
Rok nauki

e
s
n
e

normal_price
rat

price_after_promotion rat

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między gdansk a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
10

