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Nazwa przedmiotu Ewaluacja i kontrola projektów

Jednostka prowadząca przedmiot
Nazwisko prowadzącego

OBIE

Nazwa kierunku

MSG

Kod ECTS

14.3.E.SL.3083

Pkt.ECTS

2

Nazwa specjalności

PwBM;

dr Aleksandra Borowicz
Forma zajęć/Liczba godzin

Wykład

15

Ćwiczenia

0

Konwersatoria

0

Laboratoria komputerowe

Forma aktywności

0

Seminaria

0

Lektoraty

Rok i rodzaj studiów:

3 SS1,

Godziny z udziałem nauczyciela akademickiego (w tym
konsultacje, egzaminy i inne):

24

Semestr:

6,

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego (samodzielna
praca studenta):

26

Status przedmiotu:

Obligatoryjny

Sumaryczna liczba godzin:

50

Język wykładowy:

polski

0

Sposób realizacji zajęć Zajęcia w sali dydaktycznej.
Metody dydaktyczne

Wykłady z prezentacjami multimedialnymi, Dyskusja na zajęciach konwersatoryjnych, Studia
przypadków,
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

Wymagania formalne

Procesy w projektach

Wymagania wstępne

Wiedza o procesach projektowych w biznesie.
Sposób i forma zaliczenia oraz kryteria oceny

Sposób zaliczenia
Kryteria oceny

Egzamin
Prezentacja. Ocena zgodnie z Regulaminem studiów.
Cele przedmiotu

Celem przedmiotu jest prezentacja systemu ewaluacji i kontroli projektów, w szczególności europejskich. Studenci poprzez
aktywne uczestnictwo w wykładach i dyskusjach rozumieją proces ewaluacji projektu i jego znaczenie. Student zdobywa
podstawową wiedzę z zakresu przepływów finansowych w projekcie i o systemie wniosków płatniczych w projektach
europejskich.
Efekty uczenia się
Wiedza

MSG1_W04 Student rozróżnia pojęcia ewaluacji i kontroli w projektach. Potrafi wyjaśnić jej znaczenie
dla osiągnięcia określonych celów i rezultatów projektu.
MSG1_W10 Student wskazuje na różne narzędzia stosowane w ewaluacji i kontroli projektów, w tym
informatyczne
MSG1_W12 Student opisuje ryzyka występujące w projektach. Rozumie ich konsekwencje i potrafi
wskazać odniesienia do kontroli w projektach.
MSG1_W15 Student wyjaśnia w jaki sposób proces ewaluacji wpływa na doskonalenie procesów
zarządzania projektami w różnych podmiotach gospodarczych w otoczeniu
międzynarodowym.
Weryfikacja efektów uczenia się - Wiedza

Efekty

MSG1_W04

X

MSG1_W10
MSG1_W12

X

MSG1_W15
Umiejętności

MSG1_U05

X

X

X

X

X

X

X

X

Student konstruuje system ewaluacji projektu oraz obszar kontrola projektu. Analizując
przebieg procesów w projektach ustala kryteria stosowane do ewaluacji oraz w oparciu o
dostarczone dane potrafi ocenić stopień wykonania zadań w projekcie.
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MSG1_U06

W oparciu o zdobytą wiedzę student dokonuje analizy i identyfikacji potencjalnych źródeł
zagrożenia realizacji projektu.
Weryfikacja efektów uczenia się - Umiejętności

Efekty

MSG1_U05

X

X

MSG1_U06

X

X

Kompetencje

MSG1_K03

Praca w grupie rozwija jego kompetencje miękkie, zdolność do współpracy i przyczynia
się do osiągnięcia wspólnych celów.

MSG1_K04

Wykorzystuje swoją wiedzę, aby rozstrzygnąć poprawnie zadane problemy.
Weryfikacja efektów uczenia się - Kompetencje

Efekty

MSG1_K03

X

MSG1_K04

X

X

X
X

Treści programowe
1. Definicje, cele, znaczenie i rodzaje ewaluacji. Różnice pomiędzy kontrolą i ewaluacją w projektach. Rozwój koncepcji
ewaluacji w kontekście projektów rozwojowych, publicznych i w szczególności europejskich. Rola procesu ewaluacji w
politykach i projektach publicznych.
2. Wybrane aspekty badań ewaluacyjnych. Etapy przygotowania badania. Metody i techniki wykorzystywane w badaniach
ewaluacyjnych. Techniki oceny projektów.
3. Umowa partnerstwa jako dokument strategiczny i podstawa dla dokonywania ewaluacji polityki spójności w Polsce w latach
2021-2027. Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2021-2027.
4. System STRATEG jako narzędzie ewaluacji i monitorowania polityki rozwoju. Wybrane zagadnienia z zakresu metodologii
badawczej. Ewaluacje Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i innych instytucji otoczenia biznesu.
5. Ewaluacja w praktyce na przykładzie dokumentów UE i polskich.
6. Kontrola w projektach biznesowych. Stosowane metody i narzędzia. Formy kontroli w zależności od przyjętego kryterium.
7. Analiza systemów kontroli na wybranych przykładach. Zastosowanie metody "kamieni milowych", wykres Gantta jako
graficzna prezentacja efektów kontroli w projektach. Metoda CPM (Critical Path Method), jako technika kontroli projektu.
8. Kontrola finansowa projektów europejskich. Wytyczne w zakresie kontroli projektów w ramach polityki spójności w Polsce w
latach 2021-2027. System wniosków o płatność. Główne zasady kontroli przepływów finansowych. Symulacja wniosku o
płatność.
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej
Literatura obowiązkowa
Raport końcowy. Ocena ex ante projektów dokumentów strategicznych i programowych województwa pomorskiego dla
perspektywy finansowej 2021+ Etap 1 - Ocena ex ante projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 RB&E,
Warszawa 2021

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,
Warszawa 2015.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ewaluacja. Poradnik dla pracowników administracji publicznej, Warszawa 2015
Trocki M. (red.), Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2015 (rozdział 16)
A. Haber (red.), Ewaluacja ex-post Teoria i praktyka badawcza, PARP, Warszawa 2007.
Trocki M., Grucza B. (red.), Zarządzanie projektem europejskim, PWE, Warszawa 2007 (rozdział 8)
Dokumenty na stronie: www.ewaluacja.gov.pl
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Kontakt

aleksandra.borowicz@ug.edu.pl,
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