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Prowadzenie projektów to wyważona umiejętność podejmowania decyzji technicznych,
organizacyjnych i związanych z czynnikiem ludzkim. Dzięki nowoczesnym metodom nauczania,
orientacji na praktykę i wysoce kompetentnej kadrze z kraju i z zagranicy absolwenci zdobywają
umiejętności:







Właściwych decyzji w zarządzaniu wszystkimi procesami prowadzenia projektów.
Stałej orientacji na cele projektu.
Stosowania praktycznych metod prowadzących do sukcesu projektu.
Orientacji na czynnik ludzki, decydujący o powodzeniu działań.
Przywództwa i nowoczesnego zarządzania.
Prowadzenia projektów w środowisku wielokulturowym i międzynarodowym.

Forma zajęć optymalizuje możliwość praktycznego opanowania materiału: 200 godzin wykładów
frontalnych, laboratoriów, ćwiczeń, pracy na symulatorach, systemie e-learningu, realizacja
wybranego projektu, analiza meta przebiegu tego projektu, uzupełnione opracowaniami zadań,
prezentacjami i pracą dyplomową. Dla zapewnienia właściwej interakcji liczba uczestników nie
przekracza 25 osób.
Zajęcia odbywają się w języku polskim i angielskim w dwóch semestrach:



9 bloków sobotnio-niedzielnych od 09:00 do 17:15 na UTP w Bydgoszczy,
1 blok tygodniowy 40 godz. na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Bernie i wybranych,
przodujących przedsiębiorstwach w Szwajcarii.

Cena orientacyjna 7’900 zł obejmuje: udział we wszystkich zajęciach w Bydgoszczy i w Bernie;
wymianę doświadczeń w przedsiębiorstwach w Szwajcarii; indywidualne konsultacje; dostęp do
laboratoriów komputerowych; materiały i książkę wykorzystywane w trakcie studiów; dwustronny
transport Bydgoszczy- Bern i nocleg w schronie obrony cywilnej w Bernie; pomoc w wszelkich
aspektach organizacyjnych, metodycznych i dydaktycznych, związanych ze studiami; koszty
rekrutacji, wszelkich dokumentów, polskich i szwajcarskich świadectw, indeksu i egzaminów.
Dalsze informacje i zgłoszenia: www.bspp.pl i malgorzata.pinkowska@bspp.pl
Serdecznie zapraszam
Kierownik Studiów
dr inż. Bogdan Lent, prof. nadzw. UTP
www.bogdan.lent.ch

Absolwenci i wykładowcy rocznika 2008/2009 oraz władze Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Bernie w ogrodzie
BRH Ambasady Polskiej w Bernie, podczas rozdania szwajcarskich certyfikatów.
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