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Studium wykonalności inwestycji
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
gospodarka przestrzenna

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WIKSiGIGPS.I10B.2401.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka
przestrzenna

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Marian Kachniarz

Pozostali prowadzący Marian Kachniarz, Jan Kazak

Okres
Semestr 5

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe/warsztatowe: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów a etapami przygotowania procesu inwestycyjnego.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
zagadnienia z zakresu funkcjonowania
przedsiębiorstwa publicznego i prywatnego
w gospodarce rynkowej.

GP_P6S_WK22
Zaliczenie pisemne,
Projekt, Studium
przypadku

W2

zagadnienia z zakresu organizacji i zarządzania oraz
obszary działalności gospodarczej w jakich mogą być
one zastosowane; zna metody pozwalające
na osiągnięcie lepszych efektów działań zarówno
planowanych jak i realizowanych.

GP_P6S_WG12 Zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
analizować i oceniać decyzje władz publicznych
w zakresie wzrostu gospodarczego i polityki
strukturalnej

GP_P6S_UW10 Zaliczenie pisemne

U2 obsługiwać generator wniosków w RPO. GP_P6S_UW10 Projekt, Studium
przypadku

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 uzupełniania nabytej wiedzy o aspekty praktyczne
oraz myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. GP_P6S_KO05 Projekt, Studium

przypadku

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 15

Przygotowanie projektu 10

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 10

Konsultacje 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
40

ECTS
1.5

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

Wprowadzenie do przedmiotu - rola inwestycji w rozwoju gospodarczym

Programowanie rozwoju na poziomie unijnym, krajowym i regionalnym

Główne źródła finansowania inwestycji 

Budżet Unii Europejskiej z uwzględnieniem źródeł dochodów budżetowych i
kierunków wydatków budżetowych.

Programy Operacyjne UE - cele i zadania. 

Zasady finansowania projektów inwestycyjnych.

Przegląd efektów realizacji projektów inwestycyjnych 

Wykład

2.

Etapy sporządzania wniosku o dofinansowanie

Struktura studium wykonalności

Analizy wstępne (otoczenia społeczno-gospodarczego, instytucjonalno-prawna,
popytu) 

Plan realizacji projektu

Analiza finansowa

Generator projektu RPO

 

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Metoda projektów, Wykład

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 50%

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe Projekt, Studium przypadku 50%

Literatura
Obowiązkowa

Kleinowski M., Piechowicz M., Sikora-Gaca M., Zarządzanie funduszami europejskimi w Polsce, Difin, Warszawa 2018.1.
Bogucki D., Studium wykonalności. Poradnik, Presscom, Wrocław 2016.2.
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego3.
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Dodatkowa

Podrec̨znik dla Inwestorów przedsiew̨ziec̨ ́infrastrukturalnych. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 20071.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

GP_P6S_KO05 Absolwent jest gotów do uzupełniania nabytej wiedzy o aspekty praktyczne oraz myślenia i działania w
sposób przedsiębiorczy.

GP_P6S_UW10
Absolwent potrafi dokonać analizy, oceny i interpertacji poziomu społeczno-gospodarczego miasta,
regionu i kraju na tle gospodari globalnej oraz zidentyfikować endogeniczne i egzogeniczne czynniki
rozwoju, a także analizować i oceniać decyzje władz publicznych w zakresie wzrostu gospodarczego i
polityki strukturalnej; obsługiwać generator wniosków w RPO.

GP_P6S_WG12
Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia z zakresu organizacji i zarządzania oraz
obszary działalności gospodarczej w jakich mogą być one zastosowane; zna metody pozwalające na
osiągnięcie lepszych efektów działań zarówno planowanych jak i realizowanych.

GP_P6S_WK22
Absolwent zna i rozumie zagadnienia dotyczące budżetu UE, podstawowe zadania i instrumenty polityki
regionalnej Polski w kontekście polityki regionalnej Unii Europejskiej oraz zagadnienia z zakresu
przedsiębiorczości oraz funkcjonowania przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej.


