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Dla usystematyzowania metodyki 

 
W literaturze dominują dwa nurty zarządzania projektami.  
 
Pierwszy sposób – tradycyjny – opiera się na liniowym podejściu do zarządzania. Kierunek ten jest 
dobrze opisany w publikacjach, posiada dobre praktyki oraz jest w pełni przewidywalny, jeśli chodzi 
o liczbę i jakość realizowanych przedsięwzięć. Przedsiębiorstwa stosują wtedy proces o strukturze 
kaskadowej, w którym każda faza łączy się z następną w ramach prostej sekwencji działań: 
opracowanie koncepcji i specyfikacji produktu, projektowanie, testowanie oraz wdrożenie. Nie jest to 
sposób, który zwiększa innowacyjność zespołów projektowych.  
Drugi kierunek, pochodzi z branży IT i polega na tzw. zwinnym projektowaniu, który nie jest 
jeszcze do końca ukształtowany, ogranicza się do podstawowych wskazań, dotyczących zbioru zasad 
i reguł. Szczególnie sprawdza się on w procesie zarządzania innowacją. Metodyki zwinne dotyczą nie 
tylko projektowania nowych produktów lub usług, ale także sposobów zarządzania zespołami, 
odpowiedzialnymi za tworzenie i upowszechnianie innowacji. 
 
Nie ma jednego przepisu, aby otrzymać produkt lub usługę innowacyjną, dlatego warto przejrzeć artykuł  
Zwinny zespół projektowy - zasady i wartości: (https://www.yellowinn.pl/zwinny-zespol-projektowy) 
oraz  publikację Dobre praktyki w zakresie stosowania metodyk agile w projektach 
informatycznych zamieszczonej  na stronie: http://www.bks.pr.radom.pl/projekt.html 

 
Na podstawie analizy ww. dokumentów należy w odniesieniu do przygotowywanego projektu 
zespołowego opracować w dokumentacji projektowej:  Sposoby realizacji projektu (zastosowane 
metody; zastosowane narzędzia) 
 

UML – język modelowania 

Unified Modeling Language (UML, zunifikowany język modelowania) – język wykorzystywany do 
modelowania różnego rodzaju systemów. Służy do modelowania dziedziny problemu (opisywania-
modelowania fragmentu istniejącej rzeczywistości – na przykład modelowanie tego, czym zajmuje się 
jakiś dział w firmie) – w przypadku stosowania go do analizy oraz do modelowania rzeczywistości, która 
ma dopiero powstać – tworzy się w nim głównie modele systemów informatycznych. UML jest 
przeważnie używany wraz ze swoją reprezentacją graficzną – jego elementom przypisane są 
odpowiednie symbole wiązane ze sobą na diagramach. 
 
Na podstawie analizy prezentacji zamieszczonej na stronie http://www.bks.pr.radom.pl/projekt.html oraz 
innych dokumentów należy przygotować: Projekt systemu (opisy tekstowe aktorów; przypadki 
użycia - przygotowanie scenariuszy realizacji przypadków użycia, wskazanie związków z wymaganiami 
funkcjonalnymi) 
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