Zarządzanie projektami to współcześnie bardzo szybko rozwijająca się dziedzina. Wstęp do tej tematyki należy rozpocząć od przedstawienia definicji podstawowego pojęcia, jakim jest projekt. Projektem nazywamy zbiór aktywności powiązanych ze sobą w złożony sposób, zmierzających do osiągnięcia określonego celu, poprzez wytworzenie unikatowego produktu, usługi lub rezultatu. Aktywności te są ograniczone przez zdefiniowane, przed rozpoczęciem projektu, ramy czasowe. W Realnych przedsięwzięciach cele projektowe powinny spełniać cechy SMART (Specyficzny, Mierzalny, Ambitny, Realny, Terminowy). Cechy mierzalności, realności i terminowości są łatwe do określenia, jednak specyficzność i ambitność pozostają współczęsnie niejasne, gdyż trudno naleść sposób na dokładne ich oszacowanie Chatfield, Carl, "A short course in project management", Microsoft.
Po określeniu, czym jest projekt można przejść do definicji zarządzania projektem. Zarządzanie projektem to ogół czynności wykonywanych, aby osiągnąć wyznaczone cele w skończonym czasie. Dziedzina ta zawiera w sobie elementy planowania, harmonogramowania, realizacji i kontroli nad wykonywanymi przez zespół czynnościami. Do istotnych elementów możemy też zaliczyć wiedzę o eliminowaniu ryzyka związanego z niemożliwością przewidzenia błędów, problemów i zmian wymagań.  Głównym czynnikiem definiującym powodzenie projektu jest spełnienie wszystkich celów, przy jednoczesnym zapewnieniu, że zadane ograniczenia nie zostały przekroczone. Do głównych ograniczeń możemy zaliczyć zakres prac, czas oraz budżet. Dodatkowym wyzwaniem może by problem optymalnego zarządzania dostępnymi zasobami Young-Hoon Kwak, The story of managing projects: an interdisciplinary approach, s. 21. 
Trzy podstawowe ograniczenia tworzą tak zwany trójkąt zależności, czyli równanie równowagi projektu. W rogach figury umieszczamy zakres prac, czas oraz budżet. Przy próbie zmian któregokolwiek ograniczenia zostają naruszone pozostałe, np. powiększenie zakresu projektu prowadzi do wzrostu czasu potrzebnego na jego ukończenia, jak również wymusza alokowanie nowym środków do budżetu, aby pokryć nowe wydatki. Układ tych zależności stanowi krytyczny element w sposobie zarządzania zasobami, jak i planowania kolejnych aktywności dla zespołu projektowego Chatfield, Carl, "A short course in project management", Microsoft.
	Zarządzanie projektami miało miejsce już od starożytności (np. budowa piramid, czy Wielkiego Muru Chińskiego), jednak jego usystematyzowana postać zaczęła powstawać dopiero z XX wieku. W historii tej tematyki możemy wyróżnić dwa główne okresy, które dzieli rok 1950. Od tej daty, mamy do czynienia już z nowoczesną postacią zarządzania projektami. Za prekursorów zarządzania projektami uważa się Henriego Gantta oraz Henriego Fayola. Pierwszy z nich wniósł bardzo istotne z procesie planowania diagramy Gantta, które pozwalają w graficzny sposób przedstawić harmonogram wykonania projektu, czyli podział na zadania oraz ich umiejscowienie w czasie. Drugi naukowiec zdefiniował pięć fundamentalnych funkcji zarządzania (przewidywanie i planowanie, organizacja, realizacja, koordynacja, kontrola). Po roku 1950 możemy mówić o oddzieleniu się zarządzania projektami, jako osobnej dziedziny. Nastąpiło to w związku z rozwojem komputerów i telekominikacji, jak również rozwojem technologii do szacowania i zarządzania kosztami. W tym czasie powstały dwa ważne modele matematyczne. Pierwszym z nich była metoda ścieżki krytycznej, a drugim PERT (ang. Program Evaluation and Review Technique). Obie techniki opierały się na wyszukaniu ciągu czynności, który był krytyczny dla czasu wykonania projektu (tzw. ścieżka krytyczna). Wyszukanie tego ciągu pozwalało na ocenę ryzyka powodzenia projektu, w zdefiniowanych ramach czasowych, jak również pozwalało na lepsze dysponowanie dostępnymi zasobami. Motorem napędowym dla rozwoju technik zarządzania projektami były agencje rządowe, zwłaszcza te, które miały związek z badaniami wojskowymi (świadczą o tym liczne projekty, w ktrych dostrzeżono konieczność stosowania techik zarządzania). Współcześnie również coraz większą wagę przywiązuje się do zagadnień planowania i kontroli projektów, gdyż stają się one coraz bardziej skomplikowane, a tym samym wymagają stałego nadzoru Young-Hoon Kwak, The story of managing projects: an interdisciplinary approach, Greenwood Publishing Group, 2005, s. 10-19  Peter W. G. Morris, The Oxford Handbook of Project Management, Oxford, s. 15-33  Duncan Haughey, A Brief History of Project Management, www.projectsmart.co.uk.
	W zarządzaniu projektami możemy wyróżnić pięć faz:
- inicjacja projektu – najważniejsza faza, w której definiowany jest zakres wymagań, ograniczenia, analiza finansowa i ocena ryzyka
- planowanie, projektu – wyszczególnienie zadań do wykonania, wykonanie harmonogramu ich przeprowadzenia, podział zasobów
- wykonywanie projektu – wykonanie zaplanowanych aktywności i koordynowanie działań czlonków zespołu
- monitorowanie projektu – próby odnalezienia istniejących jak i potencjalnych zagrożeń, które mogą przeszkodzić z realizacji projektu; analiza efektywności prac, aby móc zmienić harmonogram
- ukończenie projektu – formalna akceptacja projektu, oficjalne zakończenie wszystkich aktywności zespołu projektowego, zamknięcie kwestii formalnych (umowy, płatności)
 W zależności od konkretnego projektu, mogą wystąpić wszystkie fazy, lub tylko niektóre. Może nastąpić również przypadek, że fazy będą powtarzane. Dokładna relacja, w jakiej występują poszczególne fazy jest zależna od stosowanej metodologii zarządzania projektami. W tradycyjnym podejściu mamy do czynienia z podanym modelem, natomiast w metodologiach zwinnych preferowany jest przyrostowy rozwój projektu, poprzez jego fragmentację na mniejsze zadania, które można wykonać w krótkim czasie. W takim przypadku następują iteracje od planowanie do monitorowania projektu. Wybór metodologii musi być dokładnie przemyślany i dostosowany do specyfiki projektu Harold Kerzner , Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, Wiley.

