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OGÓLNY OPIS STUDIÓW ORAZ PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

 

OGÓLNY OPIS STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

NAZWA KIERUNKU: Projekty unijne i pozyskiwanie funduszy z UE 

 

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA PROWADZĄCA KSZTAŁCENIE: Wydział Nauk Społecznych w Giżycku 

 

UZASADNIENIE URUCHOMIENIA: 

Kierunek studiów podyplomowych wychodzi naprzeciw wymaganiom współczesnego rynku pracy. Głównym celem kształcenia jest 

wyposażenie absolwentów w  wiedzę nt. zasad i procedur pozyskiwania środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej.  

Szczegółowy program studiów jest odzwierciedleniem myślenia o możliwościach pozyskiwania, a także wykorzystania środków unijnych  

w kategoriach skutecznego działania. 

PRZEWIDYWANA GRUPA DOCELOWA PRZYSZŁYCH UCZESTNIKÓW: 

 pracownicy administracji publicznej, którzy zawodowo zajmują się wdrażaniem funduszy UE lub zamierzają podjąć pracę w tym obszarze 

 służby mundurowe, których przedstawiciele powinni posiadać umiejętność skutecznego aplikowania o środki UE oraz weryfikacji 

prawidłowości w tym zakresie 

 pracownicy przedsiębiorstw oraz firm szkoleniowo-doradczych, których celem jest pozyskiwanie i rozliczanie projektów europejskich 

 pracownicy organizacji pozarządowych, których celem jest pozyskiwanie środków w ramach programów i projektów UE 

 nauczyciele, pracownicy uczelni wyższych 

  wszystkie osoby zainteresowane tematyką pozyskiwania środków z funduszy unijnych 
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CZAS TRWANIA STUDIÓW (LICZBA GODZIN I SEMESTRÓW): 360 godzin, 2 semestry 

 

FORMA STUDIÓW: Niestacjonarna 

 

OKRES ZALICZENIOWY: semestr i rok studiów 

 
WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW: 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest: 

1. Uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów; 

2. Pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego  

3. Uregulowanie opłat za studia, o których mowa w § 8 Regulaminu Studiów Podyplomowych  oraz w umowie. 

 
WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA STUDIA: 100 zł/miesiąc 

 
WSTĘPNY KOSZTORYS STUDIÓW: Przeprowadzona analiza rynku pracy oraz oferty edukacyjnej studiów podyplomowych uczelni 

publicznych i niepublicznych z regionu pozwala stwierdzić, że istnieje duże zapotrzebowanie na studia podyplomowe pozwalające zdobyć 

wiedzę nt. zasad i procedur pozyskiwania środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej, jak również wyposażające słuchacza 

w umiejętności w tym zakresie. Ustalona wysokość czesnego pozwala na zachowanie równowagi pomiędzy dochodowością proponowanego 

kierunku studiów a atrakcyjnością i konkurencyjnością ceny w stosunku do oferty innych uczelni z regionu. Koszt studiów dla jednego słuchacza 

wynosi 100 zł za miesiąc, wysokość opłaty rekrutacyjnej – 85 zł. Dodatkowo uczestnicy w trakcie nauki będą ponosić inne opłaty wynikające z 

Regulaminu Studiów Podyplomowych. 

 

KADRA DYDAKTYCZNA PRZEWIDZIANA DO PROWADZENIA ZAJĘĆ: 

Zajęcia prowadzić będą pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu oraz wysokiej klasy specjaliści z zakresu 

przygotowywania, rozliczania i kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE. Wykładowcy na tym kierunku to eksperci, którzy 

uczestniczyli w procesie oceniania wielu projektów, a ich praktyczna wiedza w dużej mierze przełoży się na umiejętności zdobyte przez 

uczestników. 
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PROGRAM STUDIÓW (ustalony przez Senat) 

Nazwa kierunku PROJEKTY UNIJNE I POZYSKIWANIE FUNDUSZY Z UE 

Dyscypliny naukowe, do których 
odnoszą się efekty uczenia się wraz z 
procentowym udziałem liczby punktów 
ECTS w ogólnej liczbie punktów ECTS 
wraz ze wskazaniem dyscypliny 
wiodącej 

NAUKI SPOŁECZNE 

 

Forma kształcenia STUDIA PODYPLOMOWE 

Forma studiów NIESTACJONARNE 

(stacjonarne/niestacjonarne) 

Rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji 
 

KWALIFIKACJE CZĄSTKOWE NA POZIOMIE 6, 7 ALBO 8 POLSKIEJ RAMY 
KWALIFIKACJI 

Przypisany poziom PRK 
 

 

(przypisany poziom 6, 7 albo 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji) 

Liczba semestrów 2 

Liczba godzin zajęć 360 

Liczba punktów ECTS 31 

Cele kształcenia 

Głównym celem kształcenia jest wyposażenie uczestników w  wiedzę nt. zasad i procedur 

pozyskiwania środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej.  Celem studiów jest 

przekazanie praktycznych umiejętności kalkulacji potrzeb, tworzenia dokumentacji aplikacyjnej 

oraz efektywnego zarządzania projektami w przyszłości. W toku studiów uczestnik zdobędzie 
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także umiejętności praktyczne w zakresie pozyskiwania środków z takich  zakresów 

przedmiotowych jak: infrastruktura, ochrona środowiska, edukacja i kultura, pomoc społeczna, 

rozwój małej i średniej przedsiębiorczości, ochrona zdrowia, turystyka, rolnictwo i rozwój 

obszarów wiejskich. Podczas studiów uczestnik zostanie także wyposażony w kompetencje 

społeczne dotyczące pracy w grupie, wyrażania własnego zdania na tematy m. in. dotyczące 

kierunku studiów podyplomowych czy też nawiązywania i utrzymywania właściwych relacji 

społecznych istotnych na współczesnym rynku pracy.  

 
Objaśnienie oznaczeń w symbolach:  
K – kierunkowe efekty uczenia się  
W – kategoria wiedzy  
U – kategoria umiejętności  
K (po podkreślniku) - kategoria kompetencji społecznych  

Symbol 

OPIS EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
Po ukończeniu studiów podyplomowych uczestnik: 

odniesienie do PRK 

WIEDZA  

K_W01 

 
Posiada wiedzę z zakresu unijnej polityki spójności oraz jej wdrażania na poziomie krajowym  

 

K_W02 

Zna sposób funkcjonowania instytucji krajowych oraz instytucji unijnych w zakresie realizacji unijnej 

polityki spójności oraz ma wiedzę dotyczącą zależności między aktami prawa unijnego a aktami 

prawa krajowego w tej dziedzinie 

 

K_W03 
Posiada zaawansowaną wiedzę na temat Narodowej Strategii Spójności oraz innych narodowych 

dokumentów strategicznych 

 

K_W04 
Zna programy operacyjne i programy scentralizowane umożliwiające sfinansowanie określonych 

przedsięwzięć  
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K_W05 Zna aspekty działania administracji publicznej w zakresie unijnych funduszy strukturalnych  

K_W06 Zna wspólnotowe zasady i procedurę udzielania pomocy publicznej  

K_W07 
Zna rodzaje pomocy publicznej, prawne podstawy ich przyznawania wraz z kryteriami podejmowania 

decyzji oraz procedury postępowania w sprawach dotyczących pomocy państwa 

 

K_W08 
Rozumie znaczenie innowacji, przedsiębiorczości, obowiązków beneficjenta w pozyskiwaniu środków 

wspólnotowych 

 

Symbol 
OPIS EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Po ukończeniu studiów podyplomowych uczestnik: 
odniesienie do PRK 

UMIEJĘTNOŚCI  

K_U01 
Posiada umiejętność posługiwania się terminologią z zakresu unijnej polityki spójności oraz 

administracji zajmującej się jej realizacją  

 

K_U02 
Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje dotyczące 

pozyskiwania środków unijnych 

 

K_U03 
Wykorzystuje wiedzę teoretyczną do szczegółowego opisu i analizy zjawisk związanych z 

uzyskiwaniem konkurencyjności i spójności w różnorodnych programach UE 

 

K_U04 
Wykorzystuje zdobytą wiedzę do oceny planowanego przedsięwzięcia pod kątem spełnienia zasad 

polityki UE. 

 

K_U05 
Identyfikuje problemy społeczne, które mogą być rozwiązane poprzez odpowiednie wsparcie z 

programów UE 

 

K_U06 
Tworzy dokumentację niezbędną do uzyskania dofinansowania w ramach wybranych programów 

pomocowych 
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K_U07 
Opracowuje projekt przedsięwzięcia wykorzystując zaproponowany program scentralizowany lub 

zdecentralizowany współfinansowany ze środków UE. 

 

K_U08 
Wymienia i tłumaczy zasady oraz etapy ubiegania się o pomoc publiczną w ramach programów 

pomocowych, omawiać dokumentację aplikacyjną 

 

K_U9 
Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych 

z różnymi obszarami wiedzy z zakresu funduszy unijnych 

 

K_U10 Potrafi pisemnie lub ustnie prezentować wyniki własnych działań opartych o dane źródłowe  

K_U11 Potrafi identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce  

Symbol 

OPIS EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
Po ukończeniu studiów podyplomowych uczestnik: odniesienie do PRK 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_K01 
Przyjmuje otwartą postawę wobec stałego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych  

K_K02 

Potrafi odpowiednio określać priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania, 

samodzielnie inicjuje i podejmuje proste działania 

 

K_K03 Planuje przedsięwzięcie i potrafi przewidzieć wielokierunkowe skutki jego oddziaływania. 
 

K_K04 

Uczestniczy w przygotowaniu projektów UE z uwzględnieniem zdobytej wiedzy o unijnej polityce 

spójności 

 

K_K05 
Potrafi formułować opinie dotyczące realizacji przedsięwzięć wykorzystujących środki pomocowe   

K_K06 
Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role  

 


