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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: ZARZĄDZANIE FINANSAMI PUBLICZNYMI 
Kod 

 przedmiotu: Ap-R-02P 

Rok  
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 (E) 15 - -  - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 (E) 9 - - - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Barbara Jurkowska 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot dotyczy podstawowych zagadnień z zakresu zarządzania finansami publicznymi i obejmuje: podstawowe pojęcia 

z zakresu finansów, metody prognozowania finansowego oraz metody zarządzanie ryzykiem podmiotów sektora 
publicznego  
 

Cel kształcenia: 
Uzyskanie podstawowej wiedzy z obszaru zarządzania finansami publicznymi. Zapoznanie z metodami zarządzania 
finansami publicznymi. Nabycie umiejętności praktycznego zastosowania wybranych metod. 

 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji: podstawowe pojęcia ekonomiczne i 
finansowe. 
 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
ma podstawową wiedzę z zakresu zarządzania 
finansami publicznymi  

egzamin K_W26 

W02 
ma podstawową wiedzę o finansach, jako 
dyscyplinach nauk ekonomicznych 

egzamin 
K_W01 

Umiejętności 

U01 
posiada umiejętność w zakresie analizowania i 
rozumienia sytuacji ekonomicznej i finansowej 
podmiotów sektora publicznego 

rozwiązywanie zadań 
na ćwiczeniach, 

kolokwium 
K_U29 

U02 
umie wykorzystywać zasady oprocentowania 
prostego i złożonego  

rozwiązywanie zadań 
na ćwiczeniach, 

kolokwium 
K_U29 

Kompetencje społeczne 

K01 
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i 
potrafi doskonalić nabytą wiedzę 

dyskusja, aktywność na 
ćwiczeniach 

K_K01 

K02 
ma świadomość znaczenia zarządzania finansami 
publicznymi w procesie decyzyjnym 

dyskusja, zadania 
rozwiązywane na 

ćwiczeniach 
K_K03, K_K07 

 
Treści kształcenia: 
Wykłady 

 Wprowadzenie do tematyki przedmiotu. Podstawowe obszary zarządzania finansami publicznymi 

 Zarządzanie jako kategoria ekonomiczna. Specyfika zarządzania finansami publicznymi 

 Jednostki publiczne jako beneficjent środków europejskich 
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 Wartość kapitału w czasie. Wartość przyszła i wartość bieżąca 
Ćwiczenia 

˗ Wartość finansów publicznych w czasie według zasady oprocentowania prostego i złożonego. Zadania  
 

Metody/techniki dydaktyczne: 
˗ Wykłady audytoryjne z wykorzystaniem prezentacji audiowizualnych. Ćwiczenia dotyczą nabycia umiejętności 

wykorzystania zdobytej wiedzy do rozwiązywania zadań praktycznych.  

 
Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  
( 0 - 50)% - ndst   (70 - 80)% - db 
(50 - 60)% - dst   (80 - 90)% - db plus 
(60 - 70)% - dst plus  (90 -100)% - bdb 
 

Sposób zaliczenia: 
Ocena z przedmiotu, która jest średnią ważoną końcowej oceny z egzaminu (60%) i zaliczenia ćwiczeń (40%) 

 
Literatura: 
1. Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Wyd. Difin, Warszawa 2011 
2. Czekaj J., Z. Dresler, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, PWN, Warszawa 2012. 
3. Karpusia P. (red.), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej, Lublin 

2006. 
4. Kobusiewicz B., (red.), Zarządzanie finansami i analiza finansowa przedsiębiorstw, Wyd. "Forum Naukowe", Wrocław 

2005. 
5. Lubińska L., Nowe zarządzanie publiczne. Skuteczność i efektywność, Difin, Warszawa 2009. 
6. Owsiak S., Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 

Warszawa 2011. 
7. Skowronek Cz. (red.), Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa: zbiór przykładów i zadań, Wydaw. 

Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej, Lublin 2004. 
Akty prawne: 

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 

  
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny  
 

Nazwa przedmiotu: 
RACHUNKOWOŚĆ JEDNOSTEK SEKTORA 

FINANSÓW PUBLICZNYCH 
Kod 

 przedmiotu: Ap-R-03P 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 (E) - 30 -  - 5 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 (E) - 18 - - 5 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Monika Kaczurak- Kozak 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot dotyczy podstaw wiedzy z zakresu rachunkowości finansowej jednostek sektora finansów publicznych i obejmuje 
podstawowe wymogi w zakresie ewidencji księgowej w jednostkach sektora finansów publicznych ze szczególnym 
uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz z zakresu 
rachunkowości realizowanej w jednostce samorządu terytorialnego (JST) jako tzw. organie finansowym i organie 
podatkowym  
 

Cel kształcenia: 
Zapoznanie z zasadami funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych, w tym w szczególności jednostek 
budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych. Zaznajomienie z ogólnymi zasadami rachunkowości 
obowiązującymi w jednostkach sektora finansów publicznych oraz szczególnymi rozwiązaniami obowiązującymi w 
jednostkach budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowych.  
Zapoznanie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w zakresie ewidencji zdarzeń kształtujących wynik budżetu JST 
oraz z ogólnymi zasadami rachunkowości dotyczącymi ewidencji podatków i opłat. Opanowanie zasad i nabycie 
umiejętności księgowania operacji gospodarczych w ramach realizowanych zagadnień. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji: znajomość podstaw rachunkowości 

oraz podstawowych pojęć z zakresu finansów publicznych 
 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia efektu  

kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 
Wiedza 

W01 
ma wiedzę na temat zasad gospodarki finansowej 
sektora finansów publicznych, definiuje kategorie 
tworzące budżet JST 

zadania rozwiązywane na 
ćwiczeniach, egzamin 

K_W26 

W02 zna zakres rachunkowości budżetowej egzamin K_W26 

W03 
zna zasady ewidencji operacji gospodarczych w 
jednostkach budżetowych, samorządowych 
zakładach budżetowych oraz w budżecie JST 

zadania rozwiązywane na 
ćwiczeniach, egzamin 

K_W26 

Umiejętności 

U01 

stosuje zasady funkcjonowania kont księgowych 
dla ewidencji w jednostkach budżetowych, 
samorządowych zakładach budżetowych, w 
budżecie JST, potrafi ustalić wynik wykonania 
budżetu 

zadania rozwiązywane na 
ćwiczeniach, kolokwium, 

egzamin 
K_U29 

U02 
potrafi ewidencjonować operacje gospodarcze na 
kontach księgowych w budżecie JST, w 
jednostkach budżetowych i samorządowych 

zadania rozwiązywane na 
ćwiczeniach, kolokwium, 

egzamin 
K_U29 
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zakładach budżetowych oraz wskazać różnice i 
powiązania ewidencyjne tych podmiotów 

U03 
potrafi ewidencjonować operacje gospodarcze na 
kontach księgowych JST jako organu podatkowego 

zadania rozwiązywane na 
ćwiczeniach, kolokwium  

K_U29 

Kompetencje społeczne 

K01 
przestrzega obowiązujących przepisów prawa i 
regulaminów wewnętrznych 

zadania rozwiązywane na 
ćwiczeniach 

K_K07 

K02 
ma świadomość znaczenia rachunkowości w 
działalności jednostek sektora finansów 
publicznych i jej  funkcji informacyjnej 

aktywność na zajęciach, 
zadania rozwiązywane na 

ćwiczeniach 
K_K03, K_K07 

K03 
jest dokładny i systematyczny w wykonywaniu 
zadań zawodowych 

zadania rozwiązywane na 
ćwiczeniach 

K_K03 

K04 
potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i 
umiejętności 

kolokwium, egzamin K_K06 

 

Treści kształcenia: 
˗ Zasady gospodarki finansowej sektora finansów publicznych.  
˗ Rachunkowość finansowa a rachunkowość budżetowa.  
˗ Charakterystyka planów kont jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych oraz budżetu JST 
˗ Ewidencja w  poszczególnych obszarach działalności jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów 

budżetowych  
˗ Ewidencja operacji gospodarczych zachodzących w budżecie JST. 
˗ JST jako organ podatkowe. Zakres zadań rachunkowości dotyczących ewidencji podatków i opłat. 
˗ Charakterystyka kont służących do ewidencji podatków. 
˗ Ewidencja operacji gospodarczych zachodzących w organie podatkowym. 
 
Metody/techniki dydaktyczne: 
˗ Wykłady audytoryjne z wykorzystaniem foliogramów oraz rozwiązywaniem przykładów praktycznych problemów 

ewidencyjnych. Ćwiczenia dotyczą rozwiązywania praktycznych problemów ewidencyjnych i ich interpretacji.  
 

Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  
( 0 - 50)% - ndst  (70 - 80)% - db 
(50 - 60)% - dst  (80 - 90)% - db plus 
(60 - 70)% - dst plus (90 -100)% - bdb 

 

Sposób zaliczenia: 
Ocena z przedmiotu (egzaminu), która jest średnią ważoną oceny z egzaminu końcowego (60%) i zaliczenia ćwiczeń (40%) 
 
Literatura: 
˗ A. Kwacz, M. Kaczurak – Kozak, Podstawy rachunkowości, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Sulechów 2007, 
˗ K. Winiarska, M. Kaczurak-Kozak, Rachunkowość budżetowa, Wolters Kliwer, Warszawa 2013. 
˗ A Kwacz, M. Kaczurak–Kozak, Podstawy rachunkowości budżetowej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 

Sulechów 2003, 
˗ M. Kaczurak–Kozak, Podstawy rachunkowości samorządowych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych. Zbiór 

zadań, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Sulechów 2010. 
Akty prawne: 
˗ Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.). 
˗ Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). 
˗ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5.07.2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont 

dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych 
zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających 
siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r., poz. 289). 

˗ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25.10.2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów 
podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 208, poz. 1375). 

˗ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16.01.2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej 
(Dz. U. poz. 119). 

 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: 
RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA i 

SPRAWOZDAWCZOŚĆ 
Kod 

 przedmiotu: Ap-R-04P 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 15 - -  - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 9 - - - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Monika Kaczurak- Kozak 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot dotyczy podstaw wiedzy z rachunkowości zarządczej i obejmuje: zakres rachunkowości zarządczej, jej 
terminologię, wycenę zużycia czynników produkcji, rozliczanie kosztów. Wskazuje na źródła informacji finansowych 
prezentowanych w sprawozdaniach, zakres sprawozdawczości i zasady sporządzania sprawozdań budżetowych i 
finansowych. 
 
Cel kształcenia: 
Zapoznanie z zakresem rachunkowości zarządczej i jej funkcjami oraz różnicami między rachunkowością zarządczą i 
finansową. Wprowadzenie w obszar kosztów i wyceny zużycia czynników produkcji. Zdobycie wiedzy dotyczącej 
generowania zbiorów informacji przez JSFP. Nabycie umiejętności powiązania informacji pochodzących z ewidencji 
księgowej ze sprawozdawczością. Sporządzanie sprawozdań. 
 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji: znajomość podstawowych pojęć z 

zakresu ekonomii, finansów publicznych oraz zarządzania 
 
Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 
Wiedza 

W01 
definiuje rachunkowość zarządczą, zna jej zakres i 
funkcje 

kolokwium K_W26 

W02 
ma wiedzę na temat wyceny zużycia środków 
trwałych i metod ustalania zużycia 

zadania rozwiązywane na 
ćwiczeniach, kolokwium 

K_W26 

W03 
definiuje koszty i zna ich klasyfikacje 

kolokwium 
K_W2 

 

W04 
zna rodzaje sprawozdań jednostek sektora 
finansów publicznych i zasady ich sporządzania 

kolokwium K_W26 

Umiejętności 

U01 ustala wielkość zużycia środków trwałych 
zadania rozwiązywane na 

ćwiczeniach 
K_U29 

U02 klasyfikuje koszty 
zadania rozwiązywane na 

ćwiczeniach kolokwium 
K_U29 

U03 
stosuje zasady sporządzania sprawozdań zadania rozwiązywane na 

ćwiczeniach 
K_U29 

U04 
umie powiązać informacje z ewidencji księgowej z 
pozycjami sprawozdań 

zadania rozwiązywane na 
ćwiczeniach 

K_U29 

Kompetencje społeczne 
K01 przestrzega obowiązujących przepisów prawa zadania rozwiązywane na K_K07 
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ćwiczeniach 

K02 
jest dokładny i systematyczny w wykonywaniu 
zadań zawodowych 

zadania rozwiązywane na 
ćwiczeniach 

K_K03 

K03 
potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i 
umiejętności 

kolokwium K_K06 

 

Treści kształcenia: 
˗ Rachunkowość zarządcza – pojęcie i zakres 
˗ Wycena zużycia czynników produkcji (środków trwałych) 
˗ Koszty jako miernik oceny działalności. Podział i rozliczanie kosztów. 
˗ Istota i cechy sprawozdawczości 
˗ Organizacja prac związanych ze sporządzaniem sprawozdań. 
˗ Zakres sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych. 
˗ Rodzaje, terminy i zasady sporządzania sprawozdań: budżetowych z zakresu operacji finansowych oraz finansowych. 
˗ Sporządzenie sprawozdań. 
 
Metody/techniki dydaktyczne: 
˗ Wykłady audytoryjne z wykorzystaniem foliogramów Ćwiczenia dotyczą nabycia umiejętności wykorzystania zdobytej 

wiedzy do rozwiązywania zadań praktycznych.  
 

Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  
( 0 - 50)% - ndst   (70 - 80)% - db 
(50 - 60)% - dst   (80 - 90)% - db plus 
(60 - 70)% - dst plus  (90 -100)% - bdb 
 

Sposób zaliczenia: 
Zaliczenie z oceną – ocena jest średnią ważoną oceny z wykładów (50%) i oceny z ćwiczeń (50%) 
 
 

Literatura: 
˗ Rachunkowość zarządcza, pr. zb. pod red. T. Kiziukiewicz, EKSPERT, Wrocław 2012, 
˗ Rachunkowość zarządcza, cz. II Zadania i rozwiązania, pr. zb. pod red. T. Kiziukiewicz, EKSPERT, Wrocław 2006, 
˗ B. Padurek, Rachunkowość przedsiębiorstw, Aktywa trwałe, koszty działalności oraz ich rozliczenie, Wydawnictwo 

Bożena Padurek, Wrocław 2005, 
˗ K. Czubakowska, Wiktor Gabrusewicz, Edward Nowak, Przychody, koszty, wynik finansowy przedsiębiorstwa, PWE, 

Warszawa 2009 
˗ K. Winiarska, M. Kaczurak-Kozak, Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2013. 
Akty prawne: 

˗    Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.). 
˗ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5.07.2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów 

kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych 
zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających 
siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 poz. 289 ). 

˗ Rozporządzenie Ministra Finansów z 16.01.2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 119). 
˗ Rozporządzenie Ministra Finansów z 4.03.2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w 

zakresie operacji finansowych (Dz. U. Z 2014 r. poz. 1773). 
˗ Rozporządzenie Ministra Finansów z 28.12.2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym 

(Dz. U. Nr 298, poz. 1766). 
˗ Rozporządzenie Ministra finansów z dnia 2.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, 

przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U.  Z 2014 r. poz. 1053 z późn. 
zm.). 

 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: EKONOMIKA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Kod 
 przedmiotu: Ap-R-05P 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 - - -  - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 18 - - -  - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Barbara Jurkowska  

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot dotyczy podstawowych zagadnień z zakresu funkcjonowania Unii Europejskiej oraz procesów i zjawisk 
zachodzących w Europie i obejmuje zagadnienia prawne UE, przedstawia procesy zachodzące we współczesnym świecie, 
system podmiotowy i instytucjonalny UE, integrację walutową oraz cele, zasady i instrumenty polityk wspólnotowych UE.  
 

Cel kształcenia: 
Opanowanie i rozumienie pojęć, a także prawidłowości i problemów związanych z ekonomiką integracji europejskiej oraz 
nabycie umiejętności do poprawnej analizy zjawisk ekonomiczno-społecznych zachodzących w Europie.  

 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji: znajomość podstawowych zagadnień 
dotyczących Unii Europejskiej 
 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
ma wiedzę na temat procesów integracyjnych  
w Europie 

Kolokwium 
K_W25 

W02 zna istotę powstania, cele i zadania UE Kolokwium K_W25 

W03 
zna główne zasady funkcjonowania Unii Gospodarczo-
Walutowej oraz ma podstawową wiedzę na temat 
integracji walutowej 

Kolokwium K_W25 

Umiejętności 

U01 
posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk 
ekonomiczno-społecznych występujących w Europie  

zadania  
rozwiązywane na 

ćwiczeniach 
K_U29 

U02 
posiada umiejętność wyrażania własnych poglądów na 
temat procesów integracyjnych w Europie 

dyskusja K_U29 

Kompetencje społeczne 

K01 
rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy na temat procesów 
integracyjnych w Europie 

aktywność na 
zajęciach  

K_K01 

K02 jest otwarty na świat i zrozumienie dla innych kultur K_K02 

K03 
potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę  
i umiejętności 

K_K06 

 
Treści kształcenia: 
Wykład wprowadzający do przedmiotu ekonomiki integracji europejskiej.  Globalizacja i jej uwarunkowania. Integracja 
regionalna.  
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Cele, warunki i formy integracji europejskiej. Cele i formy integracji europejskiej  
System podmiotowy Unii Europejskiej. System instytucjonalny Unii Europejskiej. Funkcje i skład instytucji unijnych. Tryb i 
sposób ich powoływania. Zakres kompetencji. 
System prawny Unii Europejskiej. Źródła prawa wspólnotowego. Podstawowe akty prawne.  
Polityka regionalna Unii Europejskiej. Cele i założenia polityki regionalnej w latach 2007 – 2013 oraz 2014-2020. 
Analiza danych dotyczących zróżnicowania poziomu życia i tempa wzrostu gospodarczego w różnych krajach Europy 
Integracja walutowa. Definicje, przesłanki. Etapy integracji walutowej. Ekonomiczne warunki członkostwa (kryteria 
konwergencji).  
Polityka społeczna Unii Europejskiej. Sytuacja demograficzna na świecie. Podmioty realizujące politykę społeczną UE. 
Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Początki wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE. 
Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony. 
Integracja sąsiedzka. Współpraca transgraniczna w Europie. Istota i znaczenie integracji sąsiedzkiej. Formy współpracy 
transgranicznej. Euroregiony na granicach Polski. Przesłanki tworzenia, istota i znaczenie euroregionów. 
Europejska Polityka Sąsiedzka. Członkostwo w Europejskiej Polityce Sąsiedztwa. Sposób działania. Finansowanie. 
 
Metody/techniki dydaktyczne: 

Podczas wykładów ilustrowane będą materiały poglądowe (prezentacja multimedialna). Na ćwiczeniach przedstawione 
zostaną studia przypadków, a także scenariusze nawiązujące do określonego celu zajęć i stanowiących podstawę do 
konwersacji. W trakcie ćwiczeń studenci  będą rozwiązywać zadania.  
 

Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  
( 0 - 50)% - ndst   (70 - 80)% - db 
(50 - 60)% - dst   (80 - 90)% - db plus 
(60 - 70)% - dst plus  (90 -100)% - bdb 

 
Sposób zaliczenia: 
˗ Zaliczenie na ocenę na podstawie zaliczenia kolokwium obejmującego zagadnienia prezentowane podczas wykładów  

 
 

Literatura podstawowa: 
1. Latoszek E., Integracja europejska : mechanizmy i wyzwania, Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 2007.   
2. Murzyn D., Polityka spójności UE a proces zmniejszania dysproporcji w rozwoju gospodarczym Polski, C. H. Beck, 

Warszawa 2010.  
3. Pinder J., Usherwood S., Unia Europejska, PWE, Warszawa 2009.  

4. Riedel R., Unia Europejska w XXI wieku: polityczno-prawna wspólnota interesów, Adam Marszałek, Toruń 2010.  

5. Wasilewski T., Unia Europejska : od Traktatów Rzymskich do Traktatu Lizbońskiego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 

Toruń 2008. 

 

Literatura uzupełniająca: 
1. Borkowski P.J., Międzyrządowość w procesie integracji europejskiej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 

2013. 
Akty prawne: 
1.Traktaty Unii Europejskiej      

Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  

http://www.naukowa.pl/wydawnictwo/Oficyna-Wydawnicza-ASPRA-JR,227
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: 
WYKORZYSTANIE FUNDUSZY  

I PROGRAMÓW POMOCOWYCH 
Kod 

 przedmiotu: Ap-R-06P 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem - - 30 -  - 3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem - - 18 - - 3 

Odpowiedzialny za przedmiot: doc. dr Andrzej Łączak 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 
Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot obejmuje swym zakresem fundusze i programy pomocowe UE oraz metody aplikowania. Analizie podlegają 
źródła finansowania oraz przygotowywanie wniosków o dofinansowanie o charakterze infrastrukturalnym. Studenci 
zapoznają się z rodzajami funduszy europejskich oraz systemem organizacyjnym i celami programów pomocowych. Zostaną 
także zapoznani z elementami programowania oraz warunkami wsparcia w ramach programów pomocowych. 
 
Cel kształcenia: 
˗ Nabycie umiejętności analizy programów pomocowych w celu identyfikacji źródeł finansowania, 
˗ Nabycie umiejętności posługiwania się programami informatycznymi służącymi do wypełniania wniosków aplikacyjnych, 
˗ Nabycie umiejętności posługiwania się w praktyce celami europejskiej polityki regionalnej, 
˗ Nabycie umiejętności posługiwania się w praktyce zasadami finansowania europejskiej polityki regionalnej 
 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji: Podstawowa znajomość prawa administracyjnego, 
podstawowa wiedza z zakresu struktury administracji centralnej i terenowej 
 
Efekty kształcenia 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
posiada wiedzę z zakresu prawa funduszy 
europejskich i potrafi stosować przepisy prawne w 
praktyce 

Kolokwium K_W25 

W02 
posiada wiedzę z zakresu zasad przygotowywania 
wniosków o dofinansowanie i potrafi stosować ją w 
praktyce 

Kolokwium K_W26 

W03 
posiada wiedzę obejmującą cele europejskiej 
polityki regionalnej na lata 2007 – 2013 

Kolokwium K_W17 

Umiejętności 

U01 

potrafi prawidłowo interpretować zjawiska 
polityczne w obszarze funduszy UE  oraz potrafi 
wykorzystywać to do działań praktycznych 

Przygotowanie 

wniosku K_U05 

U02 

wykorzystuje wiedzę do analizowania procesów w 
polityce regionalnej 

Przygotowanie 

wniosku K_U29 

U03 

posiada umiejętność przewidywania zmian w 
systemie zarządzania funduszami wynikającego ze 
zmian prawnych w Unii Europejskich oraz 
samodzielnie potrafi ocenić konsekwencje 
wynikające z tego faktu 

Przygotowanie 

wniosku 
K_U03 
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U04 

prawidłowo posługuje się regulacjami prawnymi z 
zakresy funduszy UE oraz potrafi stosować je w 
praktyce 

Przygotowanie 

wniosku K_U19 

U05 

potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w działaniu 
praktycznym – posługuje się programami i 
aplikacjami służącymi do aplikowania w ramach 
programów UE 

Przygotowanie 

wniosku K_U28 

Kompetencje społeczne 

K01 
Od strony praktycznej jest przygotowany do pracy 
w administracji publicznej związanej z organizacją i 
wdrażaniem funduszy UE 

Kolokwium K_K02 

K02 
potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić 
zdobytą wiedzę i umiejętności oraz wykorzystywać 
ją do współdziałania w grupie 

Kolokwium K_K06 

K04 
potrafi w sposób odpowiedzialny wykonywać 
powierzone zadania poprzez właściwą identyfikację 
problemów 

Kolokwium K_K07 

K05 
posiada świadomość znaczenia postępowania w 
sposób profesjonalny i etyczny 

Kolokwium K_K04 

Treści kształcenia: 
1. Zasady i cele polityki regionalnej, polityki spójności oraz polityk horyzontalnych.  
2. Najważniejsze dokumenty dotyczące funduszy UE – akty prawne i wytyczne. 
3. System wdrażania funduszy europejskich. 
4. Programy operacyjne 
5. System wyboru projektów 
6. Zarządzanie oraz tworzenie projektów 
7. Elektroniczne wnioski w ramach programów współfinansowanych z EFRR 
8. Przygotowanie celu i opisu projektu 
9. Budżet projektu 
10. Harmonogram projektu 

 
Metody/techniki dydaktyczne: 
Ćwiczenia praktyczne oraz interaktywne z wykorzystaniem wniosków elektronicznych oraz Generatorów Wniosków 
Aplikacyjne. 
 
Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
˗ kolokwium na zakończenie semestru 
˗ obecność na zajęciach 
 
Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  
( 0 - 50)% - ndst   (70 - 80)% - db 
(50 - 60)% - dst   (80 - 90)% - db plus 
(60 - 70)% - dst plus  (90 -100)% - bdb 
 
Sposób zaliczenia: 
Zaliczenie na oceny na podstawie kolokwium. 
 
Literatura: 
 

Literatura podstawowa 

˗ Burnat-Mikosz M., Gwiazda M., Kosewska-Kwaśna M. (red.), Programy pomocowe oraz dotacje UE dla 
przedsiębiorstw 2007–2013, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007.  

˗ Szafran J., Implementacja unijnej polityki regionalnej w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej, Lublin 2010. 

˗ Andrzej Łączak, Finansowanie działalności przedsiębiorstw ze środków europejskich, Sulechów 2006. 
˗ Analiza porównawcza wybranych aspektów systemów wdrażania funduszy UE w perspektywie finansowej 2007-

2013 w Polsce i wybranych państwach UE : raport / [przygotowany przez PSDB], Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego, Warszawa 2009 ( dostępne na stronie Ministerstwa Infrastruktury u rozwoju – www.mir.gov.pl)., 

http://www.mir.gov.pl/
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˗ Przewodnik po źródłach finansowania z Funduszy Europejskich. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 
2011 (dostępne na stronie Ministerstwa Infrastruktury u rozwoju – www.mir.gov.pl) 

˗ Traktat o Unii Europejskiej, Dz. Urz. C 83 z dnia 30 marca 2010 r. (dostępne na stronie Ministerstwa Infrastruktury 
u rozwoju – www.mir.gov.pl., oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl  

˗ Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, dz. Urz. C 83 z dnia 30 marca 2010 roku.( dostęp na stronie 
www.mir.gov.pl., oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl 

˗  
Literatura uzupełniająca 

˗ Bajorek-Ziaja H., Ziaja S., Dotacje w ramach projektów infrastrukturalnych, Wyd. Prawo i Praktyka Gospodarcza, 
Warszawa 2006. 

˗ Szymanowska A., Fundusze UE 2007–2013 dla mikro, małych i średnich firm, Wyd. PLACET, Warszawa 2007. 
˗ Tkaczyński J. W., Willa R., Świstak M., Fundusze Unii Europejskiej 2007-2013. Cele, działania, środki, Wyd. 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008. 
˗ Nowak-Far A., Finanse Unii Europejskiej. Aspekty instytucjonalne i prawne, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 

Warszawa 2010. 
 
     Materiały pomocnicze: 

1. Dokumenty dotyczące polityki regionalnej i polityki spójności w latach 2014-2020  
2. Dokumenty dotyczące polityki regionalnej w latach 2007-2013: 

- Strategiczne Wytyczne Wspólnoty, 

- Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia,  

- Programy Operacyjne. 
2. Strony internetowe: Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Unii Europejskiej. 

 
 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  

http://www.mir.gov.pl/
http://www.mir.gov.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.mir.gov.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: 
ANALIZA FINANSOWA PODMIOTÓW 

SEKTORA PUBLICZNEGO 
Kod 

 przedmiotu: Ap-R-07P 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 (E) 30 - -  - 4 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 (E) 18 - -  - 4 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Monika Kaczurak- Kozak 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot dotyczy podstaw wiedzy z zakresu analizy finansowej i obejmuje: terminologię, metody analizy finansowej i ich 
wykorzystanie w praktyce, źródła informacji wykorzystywanych w analizie finansowej. Realizowane treści odnoszone są do 
funkcjonowania podmiotów sektora publicznego, w szczególności jednostek budżetowych, samorządowych zakładów 
budżetowych oraz JST.  
 

Cel kształcenia: 
Zapoznanie z podstawami analizy finansowej. Poznanie metod analizy finansowej i jej źródeł. Praktyczne wykorzystanie 
metod analitycznych w podmiotach sektora publicznego (jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych 
oraz JST).  
. 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji: znajomość podstaw rachunkowości oraz 
podstawowych pojęć ekonomicznych i finansowych 
 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 
Wiedza 

W01 
ma wiedzę z zakresu miejsca analizy, w tym 
analizy finansowej w procesie decyzyjnym 

egzamin K_W26 

W02 

ma wiedzę o źródłach informacji wykorzystywanych 
w procesie analitycznym w szczególności w 
jednostkach budżetowych, samorządowych 
zakładach budżetowych oraz JST 

egzamin K_W26 

W03 
zna metody wykorzystywane w analizie różnych 
obszarów działalności podmiotów sektora 
publicznego 

egzamin K_W26 

Umiejętności 

U01 
umie wykorzystywać odpowiednie metody do 
analizy działalności podmiotów sektora publicznego 

zadania rozwiązywane na 
ćwiczeniach 

K_U29 

U02 
potrafi przeprowadzić ogólną analizę sytuacji 
finansowej badanej jednostki i zinterpretować jej 
wyniki 

zadania rozwiązywane na 
ćwiczeniach, kolokwium K_U29 

U03 
posiada umiejętność rozumienia i analizowania 
sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu 

zadania rozwiązywane na 
ćwiczeniach 

K_U29 

Kompetencje społeczne 

K01 
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i 
potrafi doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności 

kolokwium, egzamin K_K01, K_K06 

K02 ma świadomość znaczenia analizy finansowej  aktywność na zajęciach, K_K03, K_K07 
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w procesie decyzyjnym zadania rozwiązywane na 
ćwiczeniach, 

K03 
może uczestniczyć w przygotowaniu wstępnej 
analizy finansowej jednostki 

aktywność na zajęciach, 
zadania rozwiązywane na 

ćwiczeniach 
K_K05 

 

Treści kształcenia: 
Wykłady 
˗ Teoretyczne podstawy analizy finansowej 
˗ Źródła analizy finansowej jednostek sektora finansów publicznych, w tym jednostek budżetowych, samorządowych 

zakładów budżetowych oaz JST 
˗ Analiza czynników kształtujących wynik finansowy w wybranych jednostkach sektora finansów publicznych 
˗ Wstępna analiza danych bilansu oraz rachunku zysków i strat wybranych jednostek sektora finansów publicznych 
˗ Ocena kondycji finansowej wybranych jednostek sektora finansów publicznych na podstawie analizy wskaźnikowej 
Ćwiczenia 
˗ Metody analizy finansowej (analiza porównań, analiza przyczynowa) 
˗ Wykorzystanie sprawozdań finansowych jednostek sektora finansów publicznych, jako podstawowego źródła informacji 
˗ Analiza progu rentowności w wybranych jednostkach sektora finansów publicznych  
˗ Kalkulacje cenowe w wybranych jednostkach sektora finansów publicznych 
˗ Analiza sytuacji majątkowej i finansowej (wstępna, ogólna, wskaźnikowa) podmiotów sektora publicznego 
 
Metody/techniki dydaktyczne: 

˗ Wykłady audytoryjne z wykorzystaniem foliogramów. Ćwiczenia dotyczą nabycia umiejętności wykorzystania zdobytej 
wiedzy do rozwiązywania zadań praktycznych.  

 
Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  
( 0 - 50)% - ndst   (70 - 80)% - db 
(50 - 60)% - dst   (80 - 90)% - db plus 
(60 - 70)% - dst plus  (90 -100)% - bdb 

 

Sposób zaliczenia: 
Ocena z przedmiotu (egzaminu), która jest średnią ważoną oceny z egzaminu końcowego (60%) i zaliczenia ćwiczeń (40%) 
 
Literatura: 
˗ L. Bednarski, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2000 
˗ M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2009 
˗ Analiza ekonomiczno – finansowa przedsiębiorstwa, pr. zb. pod red. Cz. Skowronek, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004 

 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: 
STRATEGIE ROZWOJU LOKALNEGO I 

REGIONALNEGO 
Kod 

 przedmiotu: Ap-R-09P 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 15 - -  - 3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 9 - -  - 3 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Grażyna Świątkowska 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot dotyczy opracowywania strategii rozwoju lokalnego i regionalnego. 
 

Cel kształcenia: 
Poznanie metodologii opracowywania strategii rozwoju lokalnego i regionalnego i korzyści z posiadania strategii przez 
jednostki samorządu terytorialnego 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji: 
 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 ma wiedzę o gospodarce lokalnej i regionalnej kolokwium K_W26 

W02 
zna podobieństwa i różnice między jednostką 
terytorialną i jednostką gospodarczą 

kolokwium K_W26 

W03 zna zasady opracowywania strategii rozwoju kolokwium K_W26 

Umiejętności 

U01 
potrafi analizować uwarunkowania rozwoju 
lokalnego i regionalnego 

kolokwium K_U29 

U02 
potrafi przeprowadzić analizę strategiczną 
gospodarki lokalnej i regionalnej 

prezentacja, referat K_U29 

U03 
potrafi analizować przedsięwzięcia zapisane w 
strategiach rozwoju 

prezentacja, referat K_U29 

Kompetencje społeczne 

K01 
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i 
potrafi doskonalić nabytą wiedzę 

kolokwium K_K01, K_K06 

K02 umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów  prezentacja, referat K_K02 

K03 
ma świadomość znaczenia strategii rozwoju w 
zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego 

kolokwium K_K05 

 

Treści kształcenia: 
˗ Istota i cele rozwoju lokalnego i regionalnego. 
˗ Czynniki i bariery rozwoju lokalnego i regionalnego. 
˗ Zarządzanie i planowanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego. 
˗ Podobieństwa i różnice między jednostkami terytorialnymi i jednostkami gospodarczymi. 
˗ Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości przez samorząd. 
˗ Rodzaje strategii rozwoju i przyczyny ich opracowywania. 
˗ Korzyści z posiadania strategii rozwoju przez jednostki samorządu terytorialnego. 
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˗ Analiza strategiczna gospodarki lokalnej i regionalnej. 
˗ Metodologia opracowywania strategii rozwoju. 
˗ Problemy opracowywania i wdrażania strategii rozwoju. 
 

Metody/techniki dydaktyczne: 
˗ Wykłady, ćwiczenia 

 

Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  
( 0 - 50)% - ndst   (70 - 80)% - db 
(50 - 60)% - dst   (80 - 90)% - db plus 
(60 - 70)% - dst plus  (90 -100)% - bdb 
 
 

Sposób zaliczenia: 
Zaliczenie z oceną – ocena jest średnią ważoną oceny z wykładów (60%) i oceny z ćwiczeń (40%) 

 
Literatura: 
˗ Gospodarka lokalna i regionalna, red. Z. Strzelecki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009. 
˗  Kłosowski W., Warda J., Wyspy szans. Jak budować strategie rozwoju lokalnego? Bielsko-Biała 2001. 
˗ Wojciechowski E., Gospodarka samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa 2012. 
˗ Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, red. H. Sochacka-Krysiak, SGH, Warszawa 2006. 
 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

Nazwa przedmiotu: EKONOMIKA SFERY SPOŁECZNEJ 
Kod 

 przedmiotu: Ap-R-10P 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 15 - -  - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 9 - - - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: Dr Barbara Jurkowska 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot dotyczy organizacji i finansowania systemu zabezpieczenia społecznego oraz funkcji świadczeń społecznych. 
 

Cel kształcenia: 
Zapoznanie z metodami finansowania systemy zabezpieczenia społecznego 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji: 
 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
ma wiedzę z zakresu metod i finansowania 
systemów zabezpieczenia społecznego 

kolokwium K_W26 

W02 zna funkcje świadczeń społecznych  kolokwium K_W26 

W03 zna i rozumie wskaźniki społeczne kolokwium K_W26 

W04 zna instrumenty polityki mieszkaniowej kolokwium K_W26 

Umiejętności 

U01 
rozumie problem zawodności mechanizmu 
rynkowego w sferze społecznej 

rozwiązywanie zadań na 
ćwiczeniach, kolokwium 

K_U29 

U02 
potrafi analizować funkcje świadczeń społecznych rozwiązywanie zadań na 

ćwiczeniach, kolokwium 
K_U29 

U03 potrafi analizować wskaźniki społeczne kolokwium K_U29 

Kompetencje społeczne 

K01 
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i 
potrafi doskonalić nabytą wiedzę 

Kolokwium, dyskusja K_K01, K_K06 

K02 ma świadomość znaczenia sfery społecznej Kolokwium, dyskusja K_K05 

 

Treści kształcenia: 
Wykłady 

Wprowadzenie do przedmiotu. Pojęcie i funkcje ekonomii społecznej. Podział podmiotów ekonomii społecznej i ich 
definicje. 
Pomoc społeczna. Pojęcie i zadania pomocy społecznej. Pomoc społeczna w Polsce. Rodzaje pomocy społecznej.  
Organizacja pomocy społecznej. Struktura organizacyjna pomocy społecznej. Zadania pomocy społecznej w gminach, 
powiatach i województwach. Pracownicy socjalni. Rada Pomocy Społecznej. 
Pomoc społeczna i zasady jej udzielania. Świadczenia pomocy społecznej. Zasiłki i usługi. Domy pomocy społecznej.  
Organizacje pozarządowe. Definicja organizacji pozarządowych. Zadania i źródła finansowania. Nadzór nad 
organizacjami.  
Finansowanie pomocy społecznej ze środków unijnych. Rola i zadania Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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Polityka mieszkaniowa. Instrumenty polityki mieszkaniowej. Problemy pustostanów we wschodnich landach 
niemieckich.  

Ćwiczenia: 
Ekonomia społeczna jako sektor gospodarki. Ekonomia społeczna w Polsce.  
Uwarunkowania polityki społecznej. 
Społeczeństwo obywatelskie. Historia pojęcia społeczeństwa obywatelskiego. Kapitał społeczny. Społeczeństwo 
obywatelskie a gospodarka.  
Wybrane problemy społeczne i sposoby ich rozwiązywania. 

Polityka rynku pracy. Wskaźniki statystyczne rynku pracy w Polsce. Zatrudnienie i bezrobocie. Rynek pracy w Polsce na 
tle państw UE.  
Problemy socjalne wybranych kategorii osób.  

 
Metody/techniki dydaktyczne: 
˗ Podczas wykładów i ćwiczeń ilustrowane będą materiały poglądowe (prezentacja multimedialna). Na ćwiczeniach 

przedstawione zostaną studia przypadków, a także scenariusze nawiązujące do określonego celu zajęć i stanowiących 
podstawę do konwersacji. W trakcie ćwiczeń studenci  prowadzić będą  dyskusje oraz samodzielnie pracować w grupach 
i prezentować wybrane tematy z przedmiotu.  

 

Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  
( 0 - 50)% - ndst   (70 - 80)% - db 
(50 - 60)% - dst   (80 - 90)% - db plus 
(60 - 70)% - dst plus  (90 -100)% - bdb 

 
Sposób zaliczenia: 
Zaliczenie z oceną – ocena jest średnią ważoną oceny z wykładów (60%) i oceny z ćwiczeń (40%) 
 
Literatura: 
1. Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M., Polityka społeczna, PWN, Warszawa 2009. 
2. Hill M., Polityka społeczna we współczesnym świecie: analiza porównawcza, Difin, Warszawa 2010.   
3. Kołaczek B., Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2010.  
4. Lavalette M., Pratt A., Polityka społeczna: teorie, pojęcia, problemy, Difin, Warszawa 2010. 
Akty prawne: 

1. Ustawa o pomocy społecznej 2 kwiecień 2004 r., Dz. U. Nr 64, 2004, poz. 593, z późn. zm. 
 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

 

Nazwa przedmiotu: ZARZĄDZANIE BUDŻETEM PROJEKTU 
Kod 

 przedmiotu: Ap-R-11P 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 15 - -  - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 9 - - - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Barbara Jurkowska 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot dotyczy zarządzania budżetem projektu Unii Europejskiej i obejmuje zagadnienia na temat przygotowania, 
wdrożenia, prowadzenia oraz poszukiwania dofinansowania wiążącego się z pozyskaniem dotacji z funduszy unijnych.  
 

Cel kształcenia: 
Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie studentów do efektywnego pozyskiwania i zarządzania 
budżetem projektu unijnego. Studenci nabędą wiedzę w zakresie procedur, technik i mechanizmów aplikacyjnych 
stosowanych w poszczególnych programach oraz umiejętności przygotowywania budżetu projektu.  
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji: podstawowy zakres wiedzy z polityki 
regionalnej UE 
 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia efektu  

kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 zna ogólne zasady tworzenia projektów unijnych kolokwium K_W26 

W02 ma podstawową wiedzę z funduszy unijnych kolokwium K_W26 
Umiejętności 

U01 
potrafi poszukiwać informacji o możliwościach 
wsparcia finansowego z funduszy unijnych 

projekt pisany na 
ćwiczeniach 

K_U29 

U02 
potrafi pracować w zespole i prawidłowo ustalić i 
zdefiniować cel projektu 

projekt pisany na 
ćwiczeniach 

K_U29 

U03 
potrafi zaplanować finansowanie projektu 
europejskiego 

projekt pisany na 
ćwiczeniach 

K_U29 

Kompetencje społeczne 

K01 
potrafi współdziałać i pracować w grupie projekt pisany na 

ćwiczeniach, aktywność na 
zajęciach  

K_K02 

K02 
potrafi samodzielnie przygotować projekt unijny 
oraz znaleźć na jego wykonanie fundusze UE 

 projekt pisany na 
ćwiczeniach  

K_K05 

 

Treści kształcenia: 
Wykłady 
˗ Perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2007 – 2013  oraz 2014 – 2020. 
˗ Miejsce i rola projektów w zarządzaniu. Charakterystyka i rodzaje projektów. Organizacja zespołu projektowego. 

˗ Zaplanowanie projektu. Kryteria oceny projektu. Określenie źródeł finansowania. Zasady tworzenia budżetu 
projektowego.  
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˗ Dokumentacja niezbędna do przygotowania i realizacji wniosków w UE. Dokumentacja techniczna. Biznesplan. Ocena 
wpływu na środowisko społeczne, gospodarcze. 

˗ Zasady finansowania projektów 
˗ Harmonogram projektu 
˗ Zasady i metody tworzenia budżetu projektu 
˗ Koszty w projekcie 
˗ Obowiązki wynikające z tytułu otrzymania dotacji unijnych. 
˗ Kontrola i audyt projektów unijnych. Wymagania audytu w ramach Funduszy Strukturalnych. Zasady prawidłowej 

realizacji projektów wobec wymagań audytu.  
˗ Promocja projektów finansowych ze środków unijnych. Zasady promocji projektów unijnych. 
Ćwiczenia 
˗ Poszukiwanie źródeł finansowania dla poszczególnych przedsięwzięć. 
˗ Projekt i formularz wniosku. Pojęcie projektu. Elementy projektu. Cel projektu. Typy projektów. Czynności koordynacyjne 

i kierownicze w ramach projektu.  
˗ Planowanie finansowe projektu europejskiego.  
˗ Praca grupowa. Wybór działań w ramach programów operacyjnych dla planowanych przedsięwzięć i znalezienie źródła 

ich finansowania.  
˗ Opracowanie budżetu w projekcie europejskim. Omówienie i konsultacja prac. 
 

Metody/techniki dydaktyczne: 
Ćwiczenia dotyczą zarządzania finansami projektu unijnego. Zajęcia praktyczne związane ze sporządzeniem wniosku w 
ramach wybranego działania z wykorzystaniem Generatora Wniosków Aplikacyjnych. Przygotowanie wniosku o 
dofinansowanie projektu ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego. Generator Wniosków 
Aplikacyjnych umożliwi tworzenie, edycję i drukowanie wniosków o dofinansowanie projektów. 
 

Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  
( 0 - 50)% - ndst   (70 - 80)% - db 
(50 - 60)% - dst   (80 - 90)% - db plus 
(60 - 70)% - dst plus  (90 -100)% - bdb 
 

Sposób zaliczenia: 
Ocena z przedmiotu, która jest średnią ważoną końcowej oceny z wykładu (60%) i zaliczenia ćwiczeń (40%) 

 
Literatura 
˗ Dylewski M., Zarządzanie finansami projektu europejskiego, Wydaw. C.H. Beck, Warszawa 2009.  
˗ Hołub-Iwan J., , B. Filipiak, M. Dylewski,  Zarządzanie finansami projektu europejskiego, C.H.Beck, Warszawa 2009. 
˗ Sługocki W. (red.), Polityka regionalna w Polsce jako przestrzeń aktywności samorządu terytorialnego, Dom Wydawniczy 

ELIPSA, Warszawa 2009. 
˗ Skrzypek J., Zasady konstrukcji. Studium wykonalności lub biznes planu dla projektów współfinansowanych ze środków 

UE, TWIGGER, Warszawa 2007.   
˗ Szymańska A., Jak przygotować dobry wniosek czyli jak skutecznie pozyskiwać fundusze unijne 2007-2013, Placet, 

Warszawa 2008. 
 

Materiały pomocnicze: 
˗ Dokumenty dotyczące polityki regionalnej w latach 2007-2013.  
˗ Dokumenty dotyczące polityki regionalnej w latach 2014-2020. Programy Operacyjne.  
˗ Wzory wniosków dla wybranych przedsięwzięć. 
˗ Wytyczne dla wnioskodawców. 
 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć 

   

 

 
 

 

http://www.ksiegarnia.beck.pl/autor/joanna-holub-iwan
http://www.ksiegarnia.beck.pl/autor/beata-filipiak
http://www.ksiegarnia.beck.pl/autor/marek-dylewski

