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Społecznego

Nazwa przedmiotu

Przygotowanie projektów finansowych z funduszy UE

Kod ECTS

10.0.1309
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Faculty of Management
Studia

wydział kierunek poziom pierwszego stopnia
Wydział Prawa i
Administracji

Podatki i doradztwo
podatkowe

forma stacjonarne
moduł

specjalnościowy wszystkie

specjalizacja wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

dr Agata Czopek-Rowińska; dr Paweł Galiński; dr Angelika Kędzierska-Szczepaniak
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Wykład
Sposób realizacji zajęć

zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin

Wykład: 15 godz.

Liczba punktów ECTS

2
15 h wykładu - 0,5 ECTS
30 godzin konsultacji - 1 ECTS
15 h praca własna studenta - 0,5 ECTS

Cykl dydaktyczny

2018/2019 letni
Status przedmiotu

fakultatywny (do wyboru)

Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne

Analiza zdarzeń krytycznych (przypadków)-
Dyskusja-
Wykład konwersatoryjny-
Wykład problemowy-
Wykład z prezentacją multimedialną-

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia

Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia

egzamin pisemny z pytaniami (zadaniami) otwartymi-
egzamin pisemny testowy-
egzamin pisemny (dłuższa wypowiedź pisemna / rozwiązanie problemu)-

Podstawowe kryteria oceny

Egzamin pisemny z zakresu treści programowych dla tego przedmiotu.
Kryterium oceny jest procent opanowania wymaganej wiedzy i umiejętności z
uwzględnieniem skali określonej Regulaminem Studiów UG:
a) ocena bdb - powyżej 90% wymaganej wiedzy i umiejętności,
b) ocena db+ - powyżej 80% wymaganej wiedzy i umiejętności,
c) ocena db - powyżej 70% wymaganej wiedzy i umiejętności,
d) ocena dst+ - powyżej 60% wymaganej wiedzy i umiejętności,
e) ocena dst - powyżej 50% wymaganej wiedzy i umiejętności.
 

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia

Weryfikacja – aktywność na zajęciach I praca zaliczeniowa,
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
Brak

B. Wymagania wstępne
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Brak
Cele kształcenia

Zapoznanie studentów z możliwościami ubiegania się o dofinansowanie;
Przygotowanie studentów do samodzielnego przygotowania projektu dofinansowanego ze środków UE;
Zapoznanie studentów z zasadami realizacji projektów.

Treści programowe

Problematyka wykładu:
Unia Europejska i jej cele, członkowie. Perspektywa Finansowa na lata 2007-2013, pomoc strukturalna dla krajów członkowskich, w tym i dla Polski;
warunki uzyskania pomocy: Strategia Rozwoju Kraju, Narodowa Strategia Spójności (NSS), Programy Operacyjne na lata 2007-2013. System
wdrażania funduszy strukturalnych. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie - program generator wniosków. Podstawy planowania budżetu.
Kwalifikowalność wydatków (koszty bezpośrednie, koszty pośrednie, zasada konkurencyjności a prawo zmówień publicznych).
Problematyka ćwiczeń audytoryjnych:
Przygotowanie projektu do programu operacyjnego zgodnie z Project Cycle Management. Dobór wskaźników we wniosku. Zasady promocji
projektów, zasady realizacji projektów partnerskich, zasada równości szans kobiet i mężczyzn. Monitoring i ewaluacja projektów. Personel projektu.

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1. wykorzystywana podczas zajęć: M. Dylewski, B. Filipiak, A. Guranowski, J. Holub-Iwan: Zarządzanie finansami projektu europejskiego,
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta: M. Dylewski, B. Filipiak, A. Guranowski, J. Holub-Iwan: Zarządzanie finansami projektu europejskiego,
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009; Podręcznik zarządzanie cyklem projektu - Project Cycle Management Guidelines, European Commission,
March 2004 (dostępny w Internecie).
B. Literatura uzupełniająca
Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Podręcznik przygotowania wniosków w ramach PO KL; (dostępne w
Internecie).

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Wiedza

Student: definiuje podstawowe zasady funkcjonowania funduszy strukturalnych;
identyfikuje możliwości uzyskania dofinansowania; potrafi wyjaśnić zasady realizacji
projektów.

Umiejętności

Student: nabywa umiejętność wyboru źródła dofinansowania z funduszy
strukturalnych dla wybranego przedsięwzięcia; samodzielnie wyszukuje dokumenty
konieczne do przygotowania wniosku; organizuje przygotowanie dokumentacji;
planuje zasoby; przygotowuje samodzielnie wniosek.

Kompetencje społeczne (postawy)

Student: angażuje się w pozyskiwanie dofinansowania; pracuje w zespole
przygotowującym dokumentację; potrafi wyrażać opinie ws. możliwości otrzymania
dofinansowania i realizacji projektu; chętnie podejmuje się realizacji nowych
pomysłów na projekt.

Kontakt

http://ug.edu.pl/pracownik/4217/agata_czopek-rowinska
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