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Nazwa przedmiotu Projekty europejskie

Jednostka prowadząca przedmiot
Nazwisko prowadzącego

KPTiIG

Nazwa kierunku

MSG

Kod ECTS

14.3.E.SL.3663

Pkt.ECTS

3

Nazwa specjalności

A2PBM;

dr Maciej Krzemiński, dr Aleksandra Borowicz
Forma zajęć/Liczba godzin

Wykład

8

Ćwiczenia

14

Konwersatoria

0

Laboratoria komputerowe

Forma aktywności

0

Sumaryczna liczba godzin:

0

0

Lektoraty

Rok i rodzaj studiów:

1 NS2,

Semestr:

2,

Status przedmiotu:

Obligatoryjny

Język wykładowy:

polski

Godziny z udziałem nauczyciela akademickiego (w tym
konsultacje, egzaminy i inne):
Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego (samodzielna
praca studenta):

Seminaria

0

Sposób realizacji zajęć Zajęcia w sali dydaktycznej.
Metody dydaktyczne

Wykłady z prezentacjami multimedialnymi, Ćwiczenia z wykorzystaniem metod aktywizujących,
Aktywność w grupach, współpraca, Praca w laboratorium komputerowym,
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

Wymagania formalne

Brak.

Wymagania wstępne

- podstawowa wiedza o Unii Europejskiej, w szczególności o polityce spójności oraz znajomość
podstaw metodologii projektowej
Sposób i forma zaliczenia oraz kryteria oceny

Sposób zaliczenia
Kryteria oceny

Egzamin
Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie przygotowanego w grupach projektu. Ocenie podlegać
będą następujące elementy: trafność doboru źródła finansowania, przygotowanie koncepcji projektu
oraz wypełniony wniosek o dofinansowanie.
Wykład zakończy się egzaminem pisemnym, który zostanie oceniony zgodnie z Regulaminem Studiów.
Cele przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z politykę strukturalną Unii Europejskiej oraz zasadami jej wdrażania. W
przedmiocie zostanie położony nacisk na prezentację możliwych źródeł finansowania projektów w ramach polityki strukturalnej
na poziomie UE oraz krajowym. Dzięki temu student potrafi dobrać do określonego projektu źródło finansowania, biorąc pod
uwagę specyfikę planowanych działań oraz profil beneficjenta. Student potrafi skonstruować budżet projektu biorąc pod uwagę
zasady kwalifikowalności wydatków.
Efekty uczenia się
Wiedza

MSG2_W04 student definiuje politykę strukturalną Unii Europejskiej oraz zna zasada jej wdrażania.
Wyjaśnia proces ewolucji polityki strukturalnej na przestrzeni lat. Student identyfikuje
instytucje odpowiedzialne za wdrażania polityki strukturalnej w Unii Europejskiej oraz w
Polsce
MSG2_W07 student wymienia źródła finansowania (programy) realizowane w ramach polityki
strukturalnej na poziomie UE oraz krajowym, w szczególności kierowane do
przedsiębiorstw
MSG2_W03 student, realizując projekty europejskie, zna i rozumie rodzaje więzi ekonomicznych oraz
rządzące nimi prawidłowości, rozumie uwarunkowania oraz zasady funkcjonowania rynku
i mechanizmu rynkowego, w aspekcie krajowym, międzynarodowym i globalnym
MSG2_W05 student, realizując projekty europejskie, posiada pogłębioną wiedzę na temat gospodarki
światowej, zasad funkcjonowania rynku globalnego i międzynarodowych stosunków
finansowych
Weryfikacja efektów uczenia się - Wiedza

Efekty
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Umiejętności

MSG2_U03

w projekcie student przewiduje wpływ otoczenia na realizację projektu i proponuje
adekwatne rozwiązania

MSG2_U04

student potrafi dobrać do określonego projektu źródło finansowania, biorąc pod uwagę
specyfikę planowanych działań oraz profil beneficjenta. Student potrafi skonstruować
budżet projektu biorąc pod uwagę zasady kwalifikowalności wydatków

MSG2_U05

student posługuje się generatorem wniosków i wykorzystuje w pracy profesjonalny język
dedykowany tej dziedzinie. Przygotowuje projekt w oparciu o obowiązujące reguły i
standardy

MSG2_U12

student realizując projekty europejskie potrafi kierować pracą zespołu oraz współdziałać i
pracować w zespole, w szczególności międzynarodowym, przyjmując w nim wiodącą rolę
Weryfikacja efektów uczenia się - Umiejętności
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Kompetencje

MSG2_K04

student jest zorientowany na osiągnięcie celu, którym jest stworzenie pełnego projektu
rozpisanego w generatorze wniosków. Przy realizacji projektu myśli i działa w sposób
elastyczny i kreatywny

MSG2_K05

student pracuje w grupie nad stworzeniem projektu i w szczególności wykazuje
odpowiedzialność za przygotowaną przez siebie część wniosku, ze szczególną dbałością o
zgodność z ideą zrównoważonego rozwoju

MSG2_K03

student rozwija w sobie aktywną postawę i dąży do praktycznego zastosowania wiedzy z
wykładów podczas ćwiczeń
Weryfikacja efektów uczenia się - Kompetencje
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Treści programowe
1. Podstawy polityki strukturalnej Unii Europejskiej.
2. Perspektywa finansowa 2021-2027. Uwarunkowania aktualnej perspektywy.
3. Instrumenty finansowania polityki strukturalnej i jej podstawowe cele w latach 2021-2027.
4. Źródła informacji o programach europejskich.
5. System wdrażania Funduszy Europejskich w Polsce.
6. Programy operacyjne finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Rodzaje projektów możliwe do realizacji.
7. Programy operacyjne finansowane z Europejskiego Fundusze Rozwoju Regionalnego. Rodzaje projektów możliwe do
realizacji.
8. Zasady kwalifikowania wydatków. Co to jest kwalifikowalność wydatków? Obowiązki beneficjenta związane z wydatkowaniem
środków z funduszy strukturalnych.Wydatki kwalifikowalne według rodzajów funduszy strukturalnych. Wydatki kwalifikowalne
na przykładzie wybranych działań i poddziałań w ramach programów operacyjnych.
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9. Rachunek efektywności w projektach europejskich. Analiza kosztów i korzyści CBA (Cost Benefit Analysis). Inne metody
stosowane w analize projektów europejskich (metody Net Present Value - NPV, Internal Rate of Return - IRR).
10. Inne źródła finansowania projektów: programy Komisji Europejskiej i środki pozabudżetowe UE. Analiza możliwości
finansowania różnych typów projektów według celu projektu oraz kategorii beneficjenta.
11. Omówienie przykładowych wniosków o dofinansowanie z Funduszy Europejskich.
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej
Literatura obowiązkowa:
1. Zarządzanie projektem europejskim, red. Trocki M., PWE, Warszawa 2015.
2. Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (Recovery and Resilience Facility - RRF) i Krajowy Plan Odbudowy
2021.
3. Umowa Partnerstwa na lata 2021-2027.
4. Lock D. , Podstawy zarządzania projektami, PWE, Warszawa 2013.
5. Nowoczesne zarządzanie projektami, red. M. Trocki, PWE, Warszawa 2013.
6. Mingus N., Zarządzanie projektami, OnePress-Helion, Gliwice 2009.
7. Zarządzanie projektem europejskim, red. M. Trocki, B. Grucza, PWE, Warszawa 2007.
8. Pawlak M., Zarządzanie projektami, PWN, Warszawa 2006.
9. Kerzner H., Advanced Project Management, OnePress-Helion, Gliwice 2005.
Literatura uzupełniająca:
1. Dokumentacja programowa dotycząca poszczególnych programów operacyjnych oraz dokumenty strategiczne i wytyczne.
Kontakt

m.krzeminski@ug.edu.pl, aleksandra.borowicz@ug.edu.pl,
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