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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

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

Nazwa przedmiotu: 
Informatyczne programy zarządzania 

projektami 
Kod 

 przedmiotu: MEp-02P 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem - - 15 -  - 1 

Studia niestacjonarne godzin ogółem - - 9 -  - 1 

Odpowiedzialny za przedmiot: doc. dr Andrzej Łączak 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 
Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot obejmuje swym zakresem omówienie programów informatycznych służących do przygotowania 
wniosków o współfinansowanie projektów infrastrukturalnych oraz projektów o charakterze społecznym. Każdy 
program realizowany jest według innego programu informatycznego. W trakcie zajęć zostanie omówiona zarówno 
techniczna jak merytoryczna strona przygotowania projektu. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji: Podstawowa znajomość prawa Unii 
Europejskiej oraz systemu organizacyjnego funduszy strukturalnych w Polsce 
 

Cel kształcenia: 
˗ Nabycie umiejętności posługiwania się programami informatycznymi służącymi do wypełniania wniosków aplikacyjnych 

w ramach wszystkich realizowanych programów operacyjnych, 
˗ Nabycie umiejętności merytorycznego wypełniania wniosków o dofinansowanie projektów, 

 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
posiada wiedzę z zakresu obsługi programów 
informatycznych służących przygotowywaniu 
projektów UE 

Kolokwium K_W25 

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

Kolokwium K_W26 

W03 
posiada wiedzę obejmującą cele europejskiej 
polityki regionalnej na lata 2014-2020 

Kolokwium K_W15 

Umiejętności 

U01 
potrafi prawidłowo obsługiwać programy 
informatyczne służące do przygotowania projektów 
UE. 

Kolokwium K_U28 

U02 

Potrafi prawidłowo wykorzystać wiedzę 
merytoryczną do wypełnienia wniosków 
aplikacyjnych zarówno infrastrukturalnych jak i 
dotyczących kapitału ludzkiego 

Kolokwium K_U29 

U03 
posiada umiejętność prawidłowego 
skompletowania wszystkich wymaganych 
załączników do wniosku o dofinansowanie 

Kolokwium K_U29 

U04 

prawidłowo posługuje się regulacjami prawnymi i 
wytycznymi niezbędnymi do prawidłowego 
wypełnienia wniosków aplikacyjnych 
 

Kolokwium K_U28 
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Kompetencje społeczne 

K01 
Od strony praktycznej jest przygotowany do pracy z 
informatycznymi programami aplikacyjnymi 

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. E-PUAP jako podstawowa platforma obsługi informatycznej aplikacji funduszy europejskich.  

– Obsługa techniczna systemu e-puap 
– Przygotowywanie i dodawanie załączników 
– Zasady wypełniania wniosku 
– Wydruk i dostarczanie do instytucji wdrażającej 

2. Systemy informatyczne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 
– obsługa techniczna 
– Zasady wypełniania wniosku 
– Przygotowywanie i dodawanie załączników 
– Wydruk i dostarczanie do instytucji wdrażającej 

3. Regionalne systemy informatyczne 
– obsługa techniczna 
– Zasady wypełniania wniosku 
– Przygotowywanie i dodawanie załączników 
– Wydruk i dostarczanie do instytucji wdrażającej 

4. Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA  
– obsługa techniczna 
– Zasady wypełniania wniosku 
– Przygotowywanie i dodawanie załączników 
– Wydruk i dostarczanie do instytucji wdrażającej 

 
Metody/techniki dydaktyczne: 
Ćwiczenia praktyczne oraz interaktywna praca z wykorzystaniem wniosków elektronicznych 
 

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: 
1. Instrukcja wypełniania wnioski w ramach PO PC (www.wwpe.gov.pl) 
2. Instrukcja wypełniania wniosków NCBIR (www.ncbir.gov.pl) 
2. Instrukcja wypełniania wniosku w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (www.sowa.efs.gov.pl) 
 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  

http://www.sowa.efs.gov.pl/
http://www.wwpe.gov.pl/
http://www.ncbir.gov.pl/
http://www.sowa.efs.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: 

Prawo funduszy europejskich 
Kod 

przedmiotu: 
MEp-03P 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne 
godzin 
ogółem 

15 (E) 15 - -  - 3 

Studia niestacjonarne 
godzin 
ogółem 

9 (E) 9 - -  - 3 

Odpowiedzialny za 
przedmiot: 

doc. dr Andrzej Łączak 

Prowadzący zajęcia 
dydaktyczne: 

 

 
Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot obejmuje swym zakresem prawo związane z programowaniem i realizacją funduszy 
europejskich w Polsce. W ramach przedmiotu analizie podlegają zasady programowania, 
finansowania, realizacji oraz rozliczania funduszy europejskich. Na zajęciach przedstawiony zostanie 
również system organizacyjny funduszy europejskich. 
 
Cel kształcenia: 
˗ Nabycie umiejętności samodzielnej analizy wspólnotowych i krajowych aktów prawnych 

związanych z funduszami europejskimi, 
˗ Zdobycie wiedzy na temat aktualnego stanu prawnego w zakresie funduszy europejskich, 
˗ Nabycie podstawowej umiejętności interpretowania aktów prawnych i stosowania ich w praktyce, 
˗ Posiada wiedzę dotycząca zasad tworzenia prawa w zakresie funduszy europejskich, 
 
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, 
egzamin 

K_W25 

W02 

posiada wiedzę z zakresu zasad 
tworzenia prawa w zakresie funduszy 
europejskich 

Kolokwium, 

egzamin K_W26 

W03 

Rozróżnia akty prawa unijnego i 
krajowego w zakresie funduszy 
europejskich 

Kolokwium, 

egzamin K_W26 

Umiejętności 

U01 

potrafi w podstawowym zakresie 
interpretować przepisy prawa w zakresie 
funduszy unii europejskich, 

Kolokwium, 

aktywność na 

zajęciach, 

egzamin 

K_U28 

U02 
Potrafi samodzielnie analizować 
wspólnotowe i krajowe akty prawne w 

Kolokwium, 

aktywność na 
K_U28 
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zakresie funduszy europejskich zajęciach, 

egzamin 

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 

Kolokwium, 

aktywność na 

zajęciach, 

egzamin 
K_U29 

U04 

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

Kolokwium, 

aktywność na 

zajęciach, 

egzamin 

K_U28 

U05 

potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w 
działaniu praktycznym 

Kolokwium, 

aktywność na 

zajęciach, 

egzamin 

K_U29 

Kompetencje społeczne 

K01 

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

Kolokwium, 

egzamin K_K02 

K02 

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

Kolokwium, 

egzamin K_K06 

K04 

potrafi w sposób odpowiedzialny 
wykonywać powierzone zadania poprzez 
właściwą identyfikację problemów 

Kolokwium, 

egzamin K_K07 

K05 

posiada świadomość znaczenia 
postępowania w sposób profesjonalny i 
etyczny 

Kolokwium, 

egzamin K_K04 

 
Treści kształcenia: 
 

5. Zasady i cele polityki regionalnej, polityki spójności oraz polityk horyzontalnych.  
6. Najważniejsze dokumenty dotyczące funduszy UE – akty prawne i wytyczne. 

– Rozporządzenia wprowadzające fundusze UE (ogólne i szczegółowe) 
– Strategia Europa 2020 
– zasady realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014–2020 
7. System wdrażania funduszy europejskich. 
8. Programy operacyjne 
9. System wyboru projektów 
10. Zarządzanie oraz tworzenie projektów 
 

 
Metody/techniki dydaktyczne: 
Wykłady będą miały charakter interaktywny. Wykład będzie prowadzony z wykorzystaniem sprzętu 
audiowizualnego. 
 
Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
˗ kolokwium na zakończenie semestru 
˗ obecność na zajęciach 
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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 podstawie oceny z egzaminu. 
 
Literatura: 

1. Andrzej Łączak, Nowy okres programowania 2014-2020, Studia Lubuskie, t. X/2014. 
2. Bogdan Ekstowicz, Polityka strukturalna Unii Europejskiej stymulatorem procesów 

modernizacji i rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski w latach 2007-2015, Toruń 2010 
3. Tomasz Dorożyński, Polityka strukturalna Unii Europejskiej stymulatorem procesów 

modernizacji i rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski w latach 2007-2015 / Bogdan 
Ekstowicz, Marek J. Malinowski, Łódź 2012 

4. Małgorzata Gajewska, Fundusze Unii Europejskiej dla przedsiębiorców 2007 - 2013 : 
praktyczny poradnik z przykładami, Warszawa 2010. 

5. Przemysław Dubiel, Polityka regionalna i fundusze strukturalne w praktyce, Warszawa 2012. 
6. Europejskie bezzwrotne źródła finansowania polityki regionalnej w Polsce: aspekty prawno-

finansowe pod red. Wiesławy Miemiec, Wrocław 2012. 
7. Iwona Nurzyńska, Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków 

publicznych w Polsce, Warszawa 2011. 

8. Andrzej Łączak, Ewolucja prawa europejskiego i jego wpływ na działalność przedsiębiorstw, Sulechów 
2008. 

9. Andrzej Łączak, Finansowanie działalności przedsiębiorstw ze środków europejskich, 
Sulechów 2006 

10. Programy pomocowe oraz dotacje UE dla przedsiębiorstw, 2007 – 2013, wyd. C.H.Beck 
11. Traktat o Unii Europejskiej, Dz. Urz. C 83 z dnia 30 marca 2010 r. 
12. Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, dz. Urz. C 83 z dnia 30 marca 2010 roku. 
13. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach celu "Europejska współpraca terytorialna" 

14. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1300/2013 z dnia 17 grudnia 2013 
r. w sprawie Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1084/2006 

15. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 
r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych 
dotyczących celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia 
rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 

16. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1302/2013 z dnia 17 grudnia 2013 
r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 w sprawie europejskiego ugrupowania 
współpracy terytorialnej (EUWT) w celu doprecyzowania, uproszczenia i usprawnienia 
procesu tworzenia takich ugrupowań oraz ich funkcjonowania 

17. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 
r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie  
Rady (WE) nr 1083/2006 

18. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 
r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 
1081/2006 

19. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie 
europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 

 

https://www.bj.uj.edu.pl/uj/katalog?sessionid=2013040213505824161&skin=default&lng=pl&inst=consortium&host=192.168.1.3%2b1235%2bDEFAULT&patronhost=192.168.1.3%201235%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=PREVPAGE&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=Fundusze%20Unii%20Europejskiej%20a%20system%20finansowania%20inwestycji%20ze%20%c5%9brodk%c3%b3w%20publicznych%20w%20Polsce%20%2f%20Iwona%20Nurzy%c5%84ska.&beginsrch=1
https://www.bj.uj.edu.pl/uj/katalog?sessionid=2013040213505824161&skin=default&lng=pl&inst=consortium&host=192.168.1.3%2b1235%2bDEFAULT&patronhost=192.168.1.3%201235%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=PREVPAGE&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=Fundusze%20Unii%20Europejskiej%20a%20system%20finansowania%20inwestycji%20ze%20%c5%9brodk%c3%b3w%20publicznych%20w%20Polsce%20%2f%20Iwona%20Nurzy%c5%84ska.&beginsrch=1
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     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  
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: ogólno akademicki 

 

Nazwa przedmiotu: Podstawy zarządzania projektami 
Kod 

 przedmiotu: MEp-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 Barbara Jurkowska 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot dotyczy zarządzania projektem 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 Unii 
Europejskiej 

 projekt pisany na 
ćwiczeniach  

K_K05 

 

Treści kształcenia: 
Wykłady 
˗ Wprowadzenie do zarządzania.  
˗ Miejsce i rola projektów w zarządzaniu. Charakterystyka i rodzaje projektów. Organizacja zespołu projektowego. 
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˗ Zaplanowanie projektu. Kryteria oceny projektu. Określenie źródeł finansowania. Zasady tworzenia budżetu 
projektowego.  

˗ 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.  
˗ 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 (egzaminu), która jest średnią ważoną oceny z egzaminu końcowego (60%) i zaliczenia ćwiczeń (40%) 

 
Literatura: 
˗ Grucza B., Ćwik K., Zarządzanie projektami studia przypadków, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2013. 
˗ Hołub-Iwan J., Guranowski A.,  Filipiak B.,  Dylewski M.,  Zarządzanie finansami projektu europejskiego, Beck, 

Warszawa 2009. 
˗ Lock D., Podstawy zarządzania projektami, PWE, Warszawa 2009.  

˗ Trocki M., Gruczy B. (red.), Zarządzanie projektem europejskim, PWE, Warszawa 2006.  
˗ Trocki M. (red.), Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2013. 

 
Materiały pomocnicze: 

˗ 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/adrian-guranowski-1462
http://www.ksiegarnia.beck.pl/autor/beata-filipiak
http://www.ksiegarnia.beck.pl/autor/marek-dylewski
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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 ekonomiczna i rachunkowość 

projektu  
Kod 

 przedmiotu: MEp-05P 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 (E) 15 - -  - 3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 (E) 9 - -  - 3 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Monika Kaczurak- Kozak 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot dotyczy podstaw wiedzy z zakresu prowadzenia rachunkowości różnego typu projektów, zarówno projektów 
inwestycyjnych jak nie inwestycyjnych. Przedstawione zostaną także zasady wydzielenia rachunkowości projektu z ogólnego 
budżetu jednostki realizującej projekt. Omówione zostaną także metody analizy ekonomicznej projektu. 
 

Cel kształcenia: 
Zaznajomienie z zasadami analizy ekonomicznej projektu oraz zasadami rachunkowości, jej organizacją, zakresem 
sprawozdawczości oraz podstawami ewidencji księgowej. Opanowanie zasad i nabycie umiejętności księgowania operacji w 
ramach projektu. Nabycie umiejętności posługiwania się komputerowym systemem finansowo-księgowym do ewidencji 
operacji gospodarczych zachodzących w jednostkach sektora finansów publicznych.  
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji: znajomość podstawowych pojęć 
ekonomicznych i z zakresu finansów publicznych 
 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 definiuje składniki aktywów i pasywów kolokwium, egzamin K_W26 

W02 
ma wiedzę z zakresu organizacji rachunkowości w 
obszarze dokumentacji księgowej, inwentaryzacji 
oraz wyceny składników aktywów i pasywów 

egzamin 
K_W25 
K_W26 

W03 
zna ogólne zasady ewidencji operacji 
gospodarczych na kontach księgowych 

kolokwium, egzamin K_W26 

W04 
rozróżnia zasady poprawiania błędów w dowodach 
księgowych i zapisach księgowych 

kolokwium, egzamin K_W26 

W05 
zna zasady ewidencji operacji gospodarczych w 
jednostkach budżetowych oraz podmiotach 
prywatnych 

zadania rozwiązywane na 
ćwiczeniach,, egzamin 

K_W26 

Umiejętności 

U01 potrafi klasyfikować aktywa i pasywa 
zadania rozwiązywane na 

ćwiczeniach, egzamin 
K_U29 

U02 stosuje zasady funkcjonowania kont księgowych 
zadania rozwiązywane na 

ćwiczeniach, egzamin 
K_U29 

U03 
umie ewidencjonować operacje gospodarcze na 
kontach księgowych dla jednostek budżetowych 
oraz samorządowych zakładów budżetowych 

zadania rozwiązywane na 
ćwiczeniach, egzamin 

K_U29 

U04 
umie zastosować konta służące do ewidencji w 
budżecie jednostki samorządu terytorialnego 

zadania rozwiązywane na 
ćwiczeniach, egzamin 

K_U29 
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U05 stosuje zasady poprawiania błędów księgowych 
zadania rozwiązywane na 

ćwiczeniach  
K_U29 

U06 
obsługuje w podstawowym zakresie komputerowy 
systemem F-K do ewidencji operacji 
gospodarczych 

zadania rozwiązywane na 
ćwiczeniach 

K_U29 

U07 Potrafi dokonać analizy ekonomiczną projektu 
zadania rozwiązywane na 

ćwiczeniach 
 

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 realizowanej przez nią funkcji 
informacyjnej 

aktywność na zajęciach, 
zadania rozwiązywane na 

ćwiczeniach 
K_K03, K_K07 

K03 ma poczucie odpowiedzialności zawodowej 
aktywność na zajęciach, 

zadania rozwiązywane na 
ćwiczeniach 

K_K04, K_K06 

K04 
jest dokładny i systematyczny w wykonywaniu 
zadań zawodowych 

zadania rozwiązywane na 
ćwiczeniach 

K_K03 

K05 
potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i 
umiejętności 

kolokwium, egzamin K_K06 

 
Treści kształcenia: 

1. Szacowanie nakładów inwestycyjnych niezbędnych do zrealizowania projektu.  
2. Prognozowanie wielkości zapotrzebowania na produkty, które będziemy produkować lub usługi, które będziemy 

świadczyć oraz związane z tym wielkości przychodów, które otrzymamy, 
3. Szacowanie wszelkich dodatkowych korzyści, związanych z realizacją projektu. 
4. Kalkulowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem projektu - koszty operacyjne.  
5. Wielkość kapitału obrotowego niezbędnego do prawidłowej eksploatacji projektu. 
6. Określenie efektywności ekonomicznej projektu przy użyciu wskaźników takich, jak np. ENPV, EIRR (ENPV 

ekonomiczna zaktualizowana wartość netto, EIRR - ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu). 
 
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: 
1. Przewodnik do Analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych, Fundusze strukturalne, Fundusz Spójności 

oraz Instrument Przedakcesyjny, Komisja Europejska, Bruksela 2008, 
2. Andrzej Guła, Rafał Stanek, Cele i zakres analizy finansowej oraz analiza społeczno-ekonomicznej w świetle 

przygotowywania wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z funduszy Unii Europejskiej. 
 

 

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: Komunikacja w zespole projektowym 
Kod 

 przedmiotu: MEp-06P 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem - - 15 - - 1 

Studia niestacjonarne godzin ogółem - - 9 - - 1 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Barbara Jurkowska 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot dotyczy podstaw wiedzy z zakresu komunikacji w zespole projektowym. Obejmuje zagadnienia dotyczące istoty 
organizacji zespołu, efektywnej komunikacji oraz przeprowadzania negocjacji w zespole projektowym.    
 

Cel kształcenia: 
Opanowanie zasad i nabycie umiejętności postępowania w różnorodnych sytuacjach współdziałania oraz konfliktu w zespole 
projektowym. Przygotowanie do budowy zespołu projektowego i operowania właściwymi technikami w zakresie komunikacji. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji: podstawowy zakres wiedzy z technik 
negocjacji i mediacji.   
 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
ma wiedzę na temat organizacji zespołu 
projektowego  

kolokwium K_W26 

W02 
zna zasady budowy zespołu projektowego 

 kolokwium 
K_W26 

W03 
ma wiedzę o procesach komunikowania się w 
zespole projektowym 

aktywność na 
zajęciach, kolokwium 

K_W26 

Umiejętności 

U01 umie przeprowadzać negocjacje dyskusja  K_U22 

U02 
potrafi przeciwdziałać barierom komunikacji w 
projekcie 

aktywność na 
zajęciach, praca w 

grupie 

K_U02, K_U29 

Kompetencje społeczne 

K01 
potrafi współdziałać i pracować w grupie aktywność na 

zajęciach, praca w 
grupie  

K_K02 

K02 
potrafi samodzielnie zorganizować zespół 
projektowy 

aktywność na 
zajęciach, praca w 

grupie 

K_K02 
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Treści kształcenia: 
˗ Wstęp do sztuki komunikacji.  
˗  Organizacja zespołu projektowego. 

˗ Przygotowanie się do przeprowadzenia negocjacji 
˗ Zasady budowania zespołu projektowego. 
˗ Dobór uczestników zespołu projektowego 
˗ Kierowanie rozmową w zespole. 
˗ Błędy kierowników i podwładnych 
˗ Techniki wspierające efektywną komunikację 
 
 
Metody/techniki dydaktyczne: 
Ćwiczenia praktyczne związane z tworzeniem zespołu projektowego. Na ćwiczeniach wykorzystanie studiów przypadków do 
omówienia istoty poruszanego zagadnienia, dyskusja dydaktyczna, praca w grupach. W ramach wykładu: wykład 
konwersatoryjny, wykład problemowy.  

 

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 

 
Literatura: 

1. Bercoff M. A., Negocjacje, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2007. 
2. Tabernecka M., Negocjacje i mediacje w sferze publicznej, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009. 
3. Kamiński J., Negocjacje. Techniki rozwiązywania konfliktów, Wydawnictwo Poltekst, Warszawa 2005. 
4. Minton J. W., Zasady negocjacji. Kompendium wiedzy dla trenerów i mediatorów, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 

2005. 
5. Rzepka B., Efektywna komunikacja w zespole, Wyd. Edgard, Warszawa 2012.  

 
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: Planowanie i organizowanie projektu 
Kod 

 przedmiotu: MEp-07P 

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 planowania i organizowania projektu. Obejmuje m.in. zagadnienia na temat rodzaju projektów, 
organizowanie zespołu projektowego oraz głównych zadań biur projektowych.   
 

Cel kształcenia: 
Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie studentów do samodzielnego przygotowania 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 planowania projektów kolokwium K_W26 

W02 
ma podstawową wiedzę na temat zarządzania kolokwium K_W26 

Umiejętności 

U01 
potrafi poszukiwać informacji o możliwościach 
organizowania zespołu projektowego  

dyskusja 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 dyskusja, aktywność 

na zajęciach  
K_K02 

K02 
potrafi samodzielnie przygotować projekt   projekt pisany na 

ćwiczeniach  
K_K05 

 

Treści kształcenia: 
Wykłady 
- Wprowadzenie do przedmiotu: projekty i rodzaje projektów 
- Organizowanie zespołu projektowego 
- Istota i zasady planowania 
- Planowanie struktury projektu 
- Sporządzanie harmonogramu projektu 
- Organizacyjne problemy zarządzania projektami 
Ćwiczenia 
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˗ Miejsce i rola inicjowania i definiowania projektu  
˗ Zespół projektowy  
˗ Istota i uzasadnienie organizacji biura projektów. 
˗ Główne zadania biur projektów  
˗  Zewnętrzna organizacja projektu  
 
Metody/techniki dydaktyczne: 

Podczas wykładów i ćwiczeń ilustrowane będą materiały poglądowe (prezentacja multimedialna). Ćwiczenia dotyczą 
zaplanowania projektu. Podczas ćwiczeń studenci będą pracować w grupach nad stworzeniem projektu.  

 
 
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 oceny z wykładu (60%) i zaliczenia ćwiczeń (40%) 

 
 
Literatura: 
-      Grucza B., Ćwik K., Zarządzanie projektami studia przypadków, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2013.  
˗ Hołub-Iwan J., Guranowski A.,  Filipiak B.,  Dylewski M.,  Zarządzanie finansami projektu europejskiego, Beck, 

Warszawa 2009. 
˗ Lock D., Podstawy zarządzania projektami, PWE, Warszawa 2009.  

˗ Trocki M., Gruczy B. (red.), Zarządzanie projektem europejskim, PWE, Warszawa 2006.  
˗ Trocki M. (red.), Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2013.   
 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  

http://www.ksiegarnia.beck.pl/autor/joanna-holub-iwan
http://www.ksiegarnia.beck.pl/autor/adrian-guranowski-1462
http://www.ksiegarnia.beck.pl/autor/beata-filipiak
http://www.ksiegarnia.beck.pl/autor/marek-dylewski
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

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

 

Nazwa przedmiotu: Studium wykonalności projektu 
Kod 

 przedmiotu: MEp-08P 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 (E) - 15 -  - 3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 (E) - 9 -  - 3 

Odpowiedzialny za przedmiot: doc. dr Andrzej Łączak 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot dotyczy podstaw wiedzy z zakresu prowadzenia analizy wykonalności projektu inwestycyjnego. Analiza ta będzie 
prowadzona w oparciu o obowiązujące wytyczne dotyczące przygotowania studium wykonalności projektu. Studenci 
zapoznają się z aspektami prawnymi, finansowanymi i organizacyjnymi wykonalności. Szczególny Nacisk zostanie położony 
na skutki społeczne realizacji projektów inwestycyjnych. Omówione zostaną zarówno skutki mierzalne jak i niemierzalne. 
 

Cel kształcenia: 
Zaznajomienie z różnymi aspektami wykonalności projektu. Studenci zdobędą umiejętność identyfikacji i opisu uzasadnienia 
wykonalności projektu. Samodzielnie będą dokonywać analizy wykonalności projektów. Nabędą umiejętność przedstawienia 
niemierzalnych skutków realizacji projektu oraz przeprowadzić analizę ekonomiczną uwzględniającą skutki mierzalne 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji: znajomość podstawowych pojęć 
ekonomicznych i z zakresu finansów publicznych 
 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia efektu  

kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
Zna wytyczne i inne regulację związane z 
przygotowaniem analizy wykonalności projektu 
inwestycyjnego 

kolokwium, egzamin K_W26 

W02 
Zna podstawowe pojęcia związane z przygotowaniem 
studium wykonalności do projektu inwestycyjnego 

egzamin 
K_W25 
K_W26 

W03 
Zna zasady i metody przeprowadzania analiz 
ekonomicznych dla projektów inwestycyjnych 

kolokwium, egzamin K_W26 

Umiejętności 

U01 
Potrafi przeprowadzić analizę ekonomiczną projektu 
inwestycyjnego 

zadania rozwiązywane na 
ćwiczeniach, egzamin 

K_U29 

U02 
Potrafi opisać pozaekonomiczne skutki realizacji projektu 
inwestycyjnego 

zadania rozwiązywane na 
ćwiczeniach, egzamin 

K_U29 

U03 
Potrafi dokonać analizy prawnej organizacyjnej i 
finansowej wykonalności projektu inwestycyjnego 

zadania rozwiązywane na 
ćwiczeniach, egzamin 

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 realizowanej 
przez nią funkcji informacyjnej 

aktywność na zajęciach, 
zadania rozwiązywane na 

ćwiczeniach 
K_K03, K_K07 

K03 ma poczucie odpowiedzialności zawodowej 
aktywność na zajęciach, 

zadania rozwiązywane na 
ćwiczeniach 

K_K04, K_K06 

K04 jest dokładny i systematyczny w wykonywaniu zadań zadania rozwiązywane na K_K03 
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zawodowych ćwiczeniach 

K05 
potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i 
umiejętności 

kolokwium, egzamin K_K06 

 
Treści kształcenia: 

1. Cel studium wykonalności i jego części składowe 
2. Analiza otoczenia projektu 

a. Analiza otoczenia społeczno – gospodarczego 
b. Zidentyfikowane problemy 
c. Analiza SWOT 

3. Logika interwencji 
a. Cele projektu. 
b. Spójność celów projektu z celami dokumentów strategicznych 
c. Wskaźniki 

4. Trwałość techniczna projektu. 
a. Analiza opcji. 
b. Opis techniczny projektu 

5. Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia. 
6. Finansowa trwałość projektu. 
7. Analiza kosztów i korzyści społecznych. 
8. Ocena efektywności społeczno-ekonomicznej. 

 
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: 
1. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne 

z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. 
2. Agnieszka Pogorzelska, Beata Styś Nowe wytyczne dotyczące dotacji unijnych 2014-2020, W-wa 2014 

 

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: Finansowanie i rozliczanie projektu 
Kod 

przedmiotu: 
MEp-09P 

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: doc. dr Andrzej Łączak 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 
Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot obejmuje swym zakresem zasady finansowania funduszy Unii Europejskiej w Polsce. Analizie podlegają źródła 
finansowania oraz zasady kwalifikowania wydatków. Omówione zostaną także zasady przygotowywania wniosków o 
płatność oraz rozliczania projektu. 
 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji: Podstawowa znajomość prawa administracyjnego, 
podstawowa wiedza z zakresu struktury administracji centralnej i terenowej 
 
Cel kształcenia: 
˗ Nabycie umiejętności analizy programów pomocowych UE w celu identyfikacji źródeł finansowania, 
˗ Zna i potrafi stosować zasady dokonywania zmian w projekcie, 
˗ Nabycie umiejętności posługiwania się programami informatycznymi służącymi do wypełniania wniosków o płatność, 
˗ Nabycie umiejętności podziału wydatków w projekcie na kwalifikowane i niekwalifikowane, 
˗ Nabycie umiejętności posługiwania się w praktyce zasadami finansowania europejskiej polityki regionalnej 
 
Efekty kształcenia 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

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

Kolokwium K_W25 

W02 
posiada wiedzę z zakresu źródeł i zasad 
finansowania projektów 

Kolokwium K_W26 

W03 
Zna i rozumie podstawowe pojęcia dotyczące 
finansowania i rozliczania projektów 

Kolokwium K_W25 

Umiejętności 

U01 

Potrafi samodzielnie wskazać źródła finansowania 
różnych projektów 

Kolokwium, praca na 

ćwiczeniach K_U28 

U02 

Potrafi posługiwać się programami informatycznymi 
służącymi do przygotowywania wniosków o 
płatność i rozliczania projektów 

Kolokwium, praca na 

ćwiczeniach K_U28 

U03 

Potrafi dokonywać zmian finansowych w projekcie Kolokwium, praca na 

ćwiczeniach K_U29 

U04 
prawidłowo posługuje się regulacjami prawnymi w 
zakresie finansowania funduszy  

Kolokwium, praca na 
K_U28 
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ćwiczeniach 

Kompetencje społeczne 

K01 
Od strony praktycznej jest przygotowany do pracy 
w administracji publicznej związanej z rozliczaniem 
projektów 

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. Kwalifikowalność wydatków 
a. Wytyczne horyzontalne 
b. Wytyczne szczegółowe 

2. Źródła i zasady finansowania projektów 
a. Zasady ogólne 
b. Zasady szczegółowe odnoszące się do poszczególnych projektów 

3. Przepływy finansowe i system rozliczeń projektów 
4. Przygotowanie wniosków o płatność 

a. Wymogi merytoryczne 
b. Wymogi formalno-techniczne 

 
Metody/techniki dydaktyczne: 
Ćwiczenia praktyczne oraz interaktywne z wykorzystaniem wniosków elektronicznych 
 
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: 
1. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, MIR, W-wa 2015. 
2.  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) NR 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie szczegółowych uregulowań 
dotyczących transferu wkładów z programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań z wdrażania 
instrumentów finansowych, charakterystyki technicznej działań informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do 
operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania danych. 

 

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: Monitoring, ewaluacja i sprawozdawczość  
Kod 

 przedmiotu: MEp-10P 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem - - 15 -  - 1 

Studia niestacjonarne godzin ogółem - - 9 -  - 1 

Odpowiedzialny za przedmiot: doc. dr Andrzej Łączak 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot dotyczy zasad prowadzenia monitoringu, ewaluacji i sprawozdawczości w różnego typu projektach – 
inwestycyjnych i nie inwestycyjnych. Studenci zostaną zapoznani z różnymi narzędziami prowadzenia monitoringu i 
ewaluacji projektów. Zdobędą wiedzę na temat przygotowywania sprawozdań z realizacji projektu.  
 

Cel kształcenia: 
Zaznajomienie z różnymi metodami prowadzenia monitoringu i sprawozdawczości, dostosowanymi do rodzaju projektu. 
Zdobędzie umiejętność prowadzenia sprawozdawczości.  
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji: posiadanie podstawowej wiedzy na temat 
systemu organizacyjnego funduszy europejskich w Polsce. 
 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
Zna wytyczne i inne regulację związane z 
prowadzeniem monitoringu, ewaluacji i 
sprawozdawczości 

kolokwium K_W26 

W02 
Zna podstawowe pojęcia związane z 
prowadzeniem monitoringu, ewaluacji i 
sprawozdawczości 

Kolokwium K_W25 

W03 
Zna zasady i metody prowadzenia monitoringu, 
ewaluacji i sprawozdawczości 

Kolokwium  K_W26 

Umiejętności 

U01 
Potrafi dostosowywać metody prowadzenia 
monitoringu i ewaluacji do rodzaju projektu 

zadania rozwiązywane na 
ćwiczeniach 

K_U29 

U02 
Potrafi przygotowywać sprawozdania z realizacji 
projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych 

zadania rozwiązywane na 
ćwiczeniach 

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 realizowanej przez nią funkcji 
informacyjnej 

aktywność na zajęciach, 
zadania rozwiązywane na 

ćwiczeniach 
K_K03, K_K07 

K03 ma poczucie odpowiedzialności zawodowej 
aktywność na zajęciach, 

zadania rozwiązywane na 
ćwiczeniach 

K_K04, K_K06 
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K04 
jest dokładny i systematyczny w wykonywaniu 
zadań zawodowych 

zadania rozwiązywane na 
ćwiczeniach 

K_K03 

K05 
potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i 
umiejętności 

Kolokwium  K_K06 

 
Treści kształcenia: 

1. Rola komitetów monitorujących w systemie realizacji projektów UE na lata 2024-2020. 
2. Budowa właściwego systemu monitorowania projektu – dobór właściwych narzędzi w zależności od rodzaju 

projektu. 
3. Zakres i cele sprawozdawczości o monitorowania 
4. Zakres sprawozdawczości i tryb przekazywania sprawozdań 
5. Cel i budowa planu ewaluacyjnego projektu 
6. Praktyczna ewaluacja projektów. 
7. Praktyczne przygotowanie sprawozdań okresowych oraz sprawozdania końcowego z realizacji projektu. 

 
Metody/techniki dydaktyczne: 
˗ Zajęcia 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: 
Zaliczenie z oceną 

 
Literatura: 

1. Wytyczne w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020, MIR 2015, 
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-komitetow-
monitorujacych-na-lata-2014-2020/. 

2.  Projekt wytycznych w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020, MIR 2015, 
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/projekt-wytycznych-w-zakresie-
sprawozdawczosci-na-lata-2014-2020.  

3. Projekty wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020, MIR 2015, 
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/projekt-wytycznych-w-zakresie-ewaluacji-
polityki-spojnosci-na-lata-2014-2020.  

 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-komitetow-monitorujacych-na-lata-2014-2020/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-komitetow-monitorujacych-na-lata-2014-2020/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/projekt-wytycznych-w-zakresie-sprawozdawczosci-na-lata-2014-2020.
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/projekt-wytycznych-w-zakresie-sprawozdawczosci-na-lata-2014-2020.
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/projekt-wytycznych-w-zakresie-ewaluacji-polityki-spojnosci-na-lata-2014-2020.
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/projekt-wytycznych-w-zakresie-ewaluacji-polityki-spojnosci-na-lata-2014-2020.
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

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

 
Nazwa przedmiotu: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PROJEKCIE 

Kod 
 przedmiotu: MEp-11P 

Rok III 

Liczba 

Forma zajęć 
Punkty 
ECTS Semestr V Zajęcia  Wykłady  Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - - -  - 1 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 - - -  - 1 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Magdalena Kowalczyk 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 
Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot dotyczy stosowania ustawy prawo zamówień publicznych w projektach unijnych. Prowadzący zajęcia stawiają 
sobie za cel przybliżenie studentom zagadnień związanych z określeniem miejsca jakie mają zamówienia publiczne i jakie 
znaczenie odgrywają w realizacji projektów. Zadaniem ważnym do zrealizowania jest rozszerzenie wiedzy na temat  
zamówień publicznych. Student powinien wiedzieć co należy zrobić w trakcie przygotowania oraz prowadzenia i zakończenia 
postępowania w sprawie zamówień publicznych. Ponadto ma on rozróżniać dwie podstawowe procedury przetargu 
nieograniczonego i ograniczonego, a także zauważać podobieństwa i różnice między innymi trybami takimi jak: negocjacje z 
ogłoszeniem i bez ogłoszenia, dialog konkurencyjny, zamówienie z wolnej ręki i zapytanie o cenę oraz licytacja 
elektroniczna. Poza tym student na zajęciach powinien nauczyć się stosować przepisy prawa polskiego i unijnego dotyczące 
tej tematyki. 
 

Cel kształcenia: 
Celem jest wyposażenie słuchaczy w rozszerzaną wiedzę i umiejętności z zakresu zmieniających się regulacji prawnych 
dotyczących zamówień publicznych w Polsce i UE. Ta wiedza pozwoli absolwentom pełnić odpowiednie funkcje w procesie 
wykorzystywania prawa zamówień publicznych m. in. w projekcie. Część ćwiczeniowa, przygotuje ich do realizowania  
aspektów praktycznych w postępowaniach dotyczących zamówień publicznych. Student nabędzie umiejętności poruszania 
się w sferze wzajemnych relacji między prawem zamówień publicznych a innymi gałęziami prawa. Zostanie powtórzona 
wiedza na temat rozróżnia procedur przetargowych i innych. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji: znajomość prawoznawstwa i prawa 
cywilnego oraz wiedza na temat projektów i przepisów unijnych. 
 
Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów kierunkowych 

Wiedza 

W01 

ma wiedzę na temat  regulacji prawa zamówień 
publicznych 

˗ aktywność na 
zajęciach 

˗ zadania 
praktyczne 

˗  kolokwium 

K_W16 

W02 
rozróżnia istniejące tryby postępowania i potrafi je 
nazwać oraz wie kiedy może z nich skorzystać    

˗ aktywność na 
zajęciach 

˗ kolokwium 

 
K_W16 

W03 
rozróżnia uczestników zamówień publicznych 
(wykonawca i zamawiający) 

˗ aktywność na 
zajęciach 

˗ kolokwium 
K_W16 

W04 
zna podstawowe normy prawne regulujące 
funkcjonowanie instytucji związanych bezpośrednio 
i pośrednio z administracja publiczną i zajmujących 

˗ aktywność na 
zajęciach 

K_W25 
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się zamówieniami publicznymi 

W05 
ma wiedzę z zakresu gospodarowania środkami 
publicznymi 

˗ aktywność na 
zajęciach 

K_W26 

Umiejętności 

U01 

posługuje się aktami  prawnymi z zakresu 
zamówień publicznych 

˗ aktywność na 
zajęciach 

˗ sprawdzian 
praktyczny 
wiedzy 

˗ kolokwium  

K_U18 

U02 
umie poprawnie stosować przepisy ustawy prawo 
zamówień publicznych 

˗ aktywność na 
zajęciach 

˗ kolokwium 
K_U18 

U03 
wie do kogo i jak można zaskarżyć złe stosowanie 
przepisów 

˗ aktywność na 
zajęciach 

˗ kolokwium 
K_U18 

U04 
potrafi analizować przebieg zjawisk w organizacji 
zamówień i wykorzystuje instrumenty z tego 
zakresu  

˗ aktywność na 
zajęciach 

K_U29 

U05 
ma doświadczenie związane z rozwiązywaniem 
praktycznych zadań 

˗ aktywność na 
zajęciach 

K_U30 

Kompetencje społeczne 

K01 
jest przygotowany do przeprowadzania 
postępowania o zamówienie publiczne 

˗ aktywność na 
zajęciach 

˗ kolokwium 
K_K03 

K02 

potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy 
związane z zamówieniami  publicznymi 

˗ aktywność na 
zajęciach 

˗ kolokwium 
˗ test 

K_K02 

K03 

potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić 
zdobytą wiedzę i umiejętności 

˗ aktywność na 
zajęciach 

˗ kolokwium 
˗ test 

K_K06 

 
Treści kształcenia: 
Tematyka zajęć praktycznych: 
˗ Wprowadzenie i wskazanie literatury oraz aktów prawnych polskich i unijnych z tego zakresu. Podanie zakresu tematyki 

zajęć praktycznych. Wyjaśnienie zasad oceniania zajęć oraz możliwości zaliczenia przedmiotu. Przedstawienie 
struktury ustawy prawo zamówień publicznych. Powtórzenie wiadomości na temat sylwetek zamawiającego i 
wykonawcy. 

˗ Przygotowanie ogłoszenia do Biuletynu Zamówień Publicznych.  
˗ Badanie i ocena ofert w tym wybór najkorzystniejszej oferty a rola komisji przetargowej. Odrzucenie oferty i 

unieważnienie postępowania. Informacje na temat dokumentów jakich może żądać zamawiający od oferentów (praca z 
rozporządzeniem).  

˗ Kontrola  zamówień publicznych i organy właściwe w zamówieniach publicznych. 
˗ Regulacje dotyczące odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych. 
˗ Powtórzenie wiadomości o trybach, w których mogą być prowadzone postępowania w sprawie zamówień publicznych 

(przetarg ograniczony i nieograniczony, tryby szczególne: negocjacje z ogłoszeniem i bez ogłoszenia. zapytanie o cenę 
i zamówienie z wolnej ręki, aukcja elektroniczna i dialog konkurencyjny). 

˗ Sporządzanie sprawozdań i powtórzenie wiadomości o protokołach. 
˗ Sprawdzenie wiadomości podczas kolokwium pisemnego. 
 

Metody/techniki dydaktyczne: 
˗ Zajęcia praktyczne dotyczą wybranych problemów z zakresu prawa zamówień publicznych. W zależności od 

omawianego zagadnienia na zajęciach stosowane są różne metody, przede wszystkim konwencjonalna i problemowa 
oraz ćwiczeniowa. 
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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, na którą składają się oceny cząstkowe za wykonywane zadania i kolokwium oraz ocena z testu 
sprawdzającego wiedzę. 
 
Literatura: 
˗ E. Norek, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2009, 
˗ A. Szyszkowski, A. Trześniewska-Markowicz, Prawo zamówień publicznych. Komentarz dla praktyków, Ośrodek 

Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2010, 
˗ P. Banasik, Dokumenty i dokumentowanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, PRESSCOM, 

Wrocław 2011.  
 

Akty prawne: 
˗ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). 
˗ Rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego do euro stanowiącego podstawę 

przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r. 1692). 
˗ Rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwoty wartości zamówień oraz konkursów, od których jest 

uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. poz. 1735). 
˗ Rozporządzenie z dnia 26 października  2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego (Dz. U. Nr 223, poz. 1458). 
˗ Rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o 

udzielonych zamówieniach, jego wzór oraz sposób przekazywania (Dz. U. poz. 1530).  
˗ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605 ze zm.). 
˗ Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1564/2005 z 7 września 2005 r. ustanawiające standardowe formularze do publikacji 

ogłoszeń w ramach procedur zamówień publicznych zgodnie z dyrektywami 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 257, 1.10.2005 r. s. 1-126 ze zm.) 

˗ Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynująca procedury udzielania 
zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.U.UE.L.2004.134.114) 

˗ Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur 
udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług 
pocztowych (Dz.U.UE.L.2004.134.1). 

˗ Dyrektywa 89/665/EWG Rady z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych odnoszących się do stosowania procedur odwoławczych w zakresie udzielania zamówień 
publicznych na dostawy i roboty budowlane (Dz.U.UE.L.1989.395.33)  

˗ Dyrektywa 92/13/EWG Rady z dnia 25 lutego 1992 r. koordynująca przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne 
odnoszące się do stosowania przepisów wspólnotowych w procedurach zamówień publicznych podmiotów działających 
w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji (Dz.U.UE.L.1992.76.14) 

 
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: 
Źródła finansowania projektów. 

Identyfikacja projektu 
Kod 

 przedmiotu: MEp-12P 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15     1 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9     1 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Barbara Jurkowska 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot dotyczy podstaw wiedzy na temat rodzajów współfinansowania projektów. Ich praktycznego wykorzystania przez 
przedsiębiorców, samorządy oraz organizacje pozarządowe. Zakres przedmiotu dotyczy zasad funkcjonowania funduszy 
strukturalnych, programów operacyjnych, funduszy pomocowych Unii Europejskiej oraz środków finansowych z budżetu 
państwa i pozabudżetowych.  

 
Cel kształcenia: 
Celem kształcenia jest nabycie praktycznej umiejętności pozyskiwania środków z funduszy UE i innych dostępnych źródeł 
współfinansowania oraz umiejętność przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu z dowolnie wybranego rodzaju 
środków finansowych.  
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji: podstawowy zakres wiedzy z polityki 
regionalnej, finansów publicznych.   
 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
ma uporządkowaną wiedzę z zakresu 
gospodarowania funduszami unijnymi 

kolokwium K_W26 

W02 
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z 
zakresu polityki regionalnej Unii Europejskiej 

kolokwium K_W26 

W03 
ma wiedzę na temat źródeł pozyskiwania środków 
finansowych  

aktywność na 
zajęciach 

K_W21 

Umiejętności 

U01 
potrafi znaleźć źródło współfinansowania projektu projekt pisany na 

ćwiczeniach 
K_U29 

U02 
potrafi pracować w zespole i prawidłowo 
interpretować i korzystać z programów 
operacyjnych 

projekt pisany na 
ćwiczeniach 

K_U29 

Kompetencje społeczne 

K01 

potrafi współdziałać i pracować w grupie, 
 

projekt pisany na 
ćwiczeniach, 
aktywność na 

zajęciach  

K_KO2 

K02 
potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i 
umiejętności 

 aktywność na 
zajęciach 

K_KO1, K_K06 
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Treści kształcenia: 
Wykłady 
- Charakterystyka i zasady funkcjonowania funduszy Unii Europejskiej i programów pomocowych. 
- Programowanie Funduszy Strukturalnych w Polsce w latach 2014 - 2020. 
- Programy Operacyjne  
- Możliwości finansowania poszczególnych projektów z budżetu państwa 
- Finansowanie działalności innowacyjnej MŚP. 
- Inne źródła pozyskiwania środków finansowych. 

-  . Poszukiwanie źródeł dofinansowania z funduszy unijnych i innych źródeł dla poszczególnych przedsięwzięć. 
-     Wybór działań w ramach programów operacyjnych dla planowanych przedsięwzięć i znalezienie źródła ich finansowania.  
-    Przygotowanie wniosku. 
 
Metody/techniki dydaktyczne: 

Praca grupowa. Zajęcia praktyczne związane ze sporządzeniem wniosku. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie 
projektu ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.  
 

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 

 
Literatura: 

1. Poździk R., Ocena i wybór projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013. 

2. Dobaczewska A., Formy finansowania przedsiębiorców w świetle prawa pomocy publicznej, Wyd. Difin, Warszawa 
2012. 

3. Kołosowska B., Finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw ze źródeł pozabankowych, Wyd. 
CeDeWu, Warszawa 2013. 

4. Sobczak E., Wykorzystanie funduszy unijnych a spójność społeczno-ekonomiczna w rozwoju regionów, Wyd. 
Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012.  

5. Krawczyk M., Finansowanie działalności innowacyjnej MŚP, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.  

 

Materiały pomocnicze: 

˗ Dokumenty dotyczące polityki regionalnej na lata 2014-2020,  
˗ Programy Operacyjne:  
˗ Wzory wniosków dla wybranych przedsięwzięć. 
˗ Wytyczne dla wnioskodawców. 

 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  

http://www.bookmaster.pl/finansowanie,dzialalnosci,innowacyjnej,msp/krawczyk,marzena/ksiazka/702517.xhtml
http://www.bookmaster.pl/ocena,i,wybor,projektow,do,dofinansowania,z,europejskiego,funduszu,rozwoju,regionalnego,europejskiego,funduszu,spolecznego,i,funduszu,spojnosci/rafal,pozdzik/ksiazka/887763.xhtml
http://www.bookmaster.pl/ocena,i,wybor,projektow,do,dofinansowania,z,europejskiego,funduszu,rozwoju,regionalnego,europejskiego,funduszu,spolecznego,i,funduszu,spojnosci/rafal,pozdzik/ksiazka/887763.xhtml
http://www.bookmaster.pl/formy,finansowania,przedsiebiorcow,w,swietle,prawa,pomocy,publicznej/dobaczewska,anna/ksiazka/879193.xhtml
http://www.bookmaster.pl/finansowanie,sektora,malych,i,srednich,przedsiebiorstw,ze,zrodel,pozabankowych/kolosowska,bozena/ksiazka/826794.xhtml
http://www.bookmaster.pl/wykorzystanie,funduszy,unijnych,a,spojnosc,spoleczno,ekonomiczna,w,rozwoju,regionow/e,sobczak/ksiazka/642998.xhtml
http://www.bookmaster.pl/finansowanie,dzialalnosci,innowacyjnej,msp/krawczyk,marzena/ksiazka/702517.xhtml
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

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

Nazwa przedmiotu: Przygotowanie aplikacji  
Kod 

przedmiotu: 
AP-E-13P 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem - - 45 -  - 6 

Studia niestacjonarne godzin ogółem - - 27 -  - 6 

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. 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. 
 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji: Podstawowa znajomość prawa administracyjnego, 
podstawowa wiedza z zakresu struktury administracji centralnej i terenowej 
 
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 
 
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_W25 

Umiejętności 

U01 

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

Przygotowanie 

wniosku K_U28 

U02 

wykorzystuje wiedzę do analizowania procesów w 
polityce regionalnej 

Przygotowanie 

wniosku K_U28 

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_U29 

U04 
prawidłowo posługuje się regulacjami prawnymi z 
zakresy funduszy UE oraz potrafi stosować je w 

Przygotowanie 
K_U28 
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praktyce wniosku 

U05 

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

Przygotowanie 

wniosku K_U29 

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: 

11. Zasady i cele polityki regionalnej, polityki spójności oraz polityk horyzontalnych w praktyce (jako element 
tworzenia projektu).  

12. System wdrażania funduszy europejskich – praktyczna identyfikacja instytucji biorących udział we wdrażaniu 
projektów – od ogłoszenia konkursu do rozstrzygnięcia odwołania i postępowania przed sądem. 

13. Identyfikacja i wybór właściwego Programu operacyjnego i osi priorytetowej do realizacji projektu. 
14. Praktyczna analiza dokumentacji konkursowej. 
15. Praktyczne przygotowanie wniosku aplikacyjnego w oparciu o dokumentację konkursową. 
16. Przygotowanie odwołania. 
17. Postępowanie przed sądem 

 
Metody/techniki dydaktyczne: 
Ćwiczenia praktyczne oraz interaktywne z wykorzystaniem wniosków elektronicznych 
 
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 ocenę na podstawie kolokwium. 

 

Literatura: 
1. Instrukcja wypełniania wniosku  o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 

2014-2020, http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs11122015/  
2. Instrukcja wypełniania wniosku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 

http://wupzielonagora.praca.gov.pl/web/pokl-zielona-gora/pobierz-wzory-dokumentow.  

 
 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć 

 

  

 

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs11122015/
http://wupzielonagora.praca.gov.pl/web/pokl-zielona-gora/pobierz-wzory-dokumentow

