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OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTÓW  

(nazwa przedmiotu, wymiar godzin1, liczba ECTS, podstawowe treści) 

 

KIERUNEK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: Projekty unijne i pozyskiwanie funduszy z UE 

Podstawy prawne programowania i wykorzystywania środków UE w Polsce  

- 15 h (BK); 10 h (N) (1 ECTS) 

Najważniejsze aspekty formalne i prawne związane z realizacją projektów współfinansowanych ze 

środków UE. Zależność między aktami prawa unijnego a aktami prawa krajowego w zakresie 

programowania i wykorzystania środków UE. Bariery prawne w zakresie programowania i 

implementacji projektów dotowanych z funduszy UE. 

 

Polityka spójności w Polsce i Unii Europejskiej - 15 h (BK); 10 h (N) (1 ECTS) 

Polityka spójności w Polsce i Unii Europejskiej – podstawowe pojęcia i definicje. Kierunki realizacji 

polityki spójności UE. Narodowa Strategia Spójności, pozostałe dokumenty strategiczne – cele 

strategiczne, oczekiwane efekty, implementacja. Sposób funkcjonowania instytucji krajowych oraz 

instytucji unijnych w zakresie realizacji unijnej polityki spójności. Fundusze UE jako instrumenty w 

dążeniu do osiągnięcia spójności w ramach integracji z Unią Europejską. 

 

Programy operacyjne na lata 2014-2020 - 15 h (BK); 10 h (N) (1 ECTS) 

Programy Operacyjne w Polsce w perspektywie 2007 – 2013 oraz w perspektywie 2014-2020 

(podobieństwa i różnice). Programy operacyjne w perspektywie 2014-2020: cele, odbiorcy, 

priorytety, typy przedsięwzięć. Wdrażanie programów operacyjnych w perspektywach finansowych 

na lata 2007-2013 oraz w latach 2014-2020 – porównania, przykłady. 

 

Warunki i zasady udzielania pomocy publicznej - 15 h (BK); 10 h (N) (1 ECTS) 

Zasady udzielania pomocy publicznej, kategorie przyznawanej pomocy publicznej, kryteria 

przyznawania, podmioty uprawnione. Zasady oraz etapy ubiegania się o pomoc publiczną w 

ramach programów pomocowych UE. Obowiązki związane ze udzielaniem oraz sprawozdawaniem 

z udzielonej pomocy publicznej. Dokumentacja aplikacyjna – możliwe błędy i przykłady wzorcowe. 

 

Aplikowanie o środki – przygotowanie wniosków o dofinansowanie  

- 35 h (BK); 40 h (N) (3 ECTS) 

Przygotowanie wniosków aplikacyjnych zgodnie z wymogami UE. Inne źródła finansowana 

projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych. Kroki postępowania w procedurze aplikowania o 

środki UE – możliwe błędy i sposoby ich uniknięcia.  

 

Informacja i promocja w ramach projektu finansowanego ze środków UE  

 - 25 h (BK); 25 h (N) (2 ECTS) 

Planowanie działań promocyjnych – zasady i metodyka. Promocja i informacja a efektywność 

projektu. Działania informacyjne i promocyjne – planowanie, realizacja, finansowanie (wniosek o 

                                                           
1 Oznaczenie rodzaju zajęć: BK - zajęcia realizowane w bezpośrednim kontakcie nauczyciela ze studentem,  
N - zajęcia realizowane bez bezpośredniego kontaktu nauczyciela ze studentem 



Załącznik  nr 7 do Regulaminu studiów podyplomowych 

 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA  
z siedzibą w Poznaniu 

 

2 

 

dofinansowanie). Informacje wymagane do opisu i promowania projektu. Dokumentacja działań 

informacyjnych i promocyjnych. Media wykorzystywane w zakresie informowania o 

projektach/promocji projektu. Nadawcy, odbiorcy, przekaz – techniki zwiększające skuteczność 

przekazu medialnego. Finansowanie działań informacyjno-promocyjnych. 

 

Metodyka przygotowania wniosków w Programach Operacyjnych na lata 2014-2020 

- 60 h (BK); 65 h (N) (5 ECTS) 

Programowanie (metody i zasady analizy). Identyfikacja (analiza interesariuszy, analiza problemów 

i celów projektu, ustalenie opcji priorytetowych, ocena wybranych możliwości, wybór strategii 

realizacji projektu). Faza formułowania – plan realizacji projektu. Generatory wniosków. Wdrażanie  

- wykonanie i monitoring. Ewaluacja i audyt projektów finansowanych ze środków UE. 

 

Monitoring i ewaluacja programów i projektów  - 25 h (BK); 25 h (N) (2 ECTS) 

Rodzaje monitoringu programów i projektów finansowanych ze środków UE. Ewaluacja 

efektywności wykorzystania środków UE. Rodzaje ewaluacji ze względu na przedmiot ewaluacji/ 

czas przeprowadzenia / ilość elementów /osobę , podmiot dokonujący ewaluacji. Cele ewaluacji. 

Implementacja zaleceń.  Kontrola wewnętrzna i system monitoringu. Poziomy sprawozdawczości 

(projekt, działanie, priorytet, program); Zakres przedmiotowy i terminy sprawozdawczości; 

Dokumenty określające zasady sprawozdawczości projektów. 

 

Nieprawidłowości w realizacji projektów finansowanych ze źródeł UE  

- 25 h (BK); 25 h (N) (2 ECTS) 

Bariery w wykorzystaniu funduszy UE. Nieprawidłowości w realizacji projektów finansowanych ze 

źródeł UE – jak ich uniknąć. 

 

Trwałość i kontrola w projektach i programach finansowanych z funduszy UE  

- 35 h (BK); 40 h (N) (3 ECTS) 

Etapy i rodzaje kontroli w projektach UE. Kontrola systemowa a weryfikacja wydatków i kontrola 

projektów. Instytucje uprawnione do kontroli. Rodzaje kontroli (plan kontroli a kontrole doraźne). 

Przykłady nieprawidłowości w realizacji projektów. Konsekwencje wykrycia nieprawidłowości w 

projekcie oraz ich minimalizowanie. 

 

Zamówienia publiczne w projektach finansowanych ze środków UE  - 25 h (BK); 25 h (N) (2 

ECTS) 

Rynek zamówień publicznych – podstawy pojęciowe. Zamówienia publiczne – a przygotowanie i 

wdrażanie projektów UE. Ustawa prawo zamówień publicznych. Zasady udzielania zamówień: 

uczciwa konkurencja, równość, jawność, bezstronność i obiektywizm, pisemność. Problemy 

postępowania o zamówienie publiczne – przykłady i możliwości minimalizowania. 

 

Zarządzanie cyklem projektu wg metodyki zarządzania projektami europejskimi PCM 

- 35 h (BK); 40 h (N) (3 ECTS) 

Metodologia zarządzania projektami Project Cycle Management (PCM)  Zarządzanie Cyklem 

Projektu (ZCP). Metodyka zarządzania projektami i programami realizowanymi z zaangażowaniem 

środków europejskich.   

 

 


