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Zarządzanie projektami europejskimi
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie i inżynieria produkcji

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
WPTPZIS.I4B.2807.21

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Fakultatywny

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Tomasz Szuk

Pozostali prowadzący Tomasz Szuk

Okres
Semestr 3

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe/warsztatowe: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Realizacja przedmiotu pozwala na nabycie umiejętności zaplanowania rzeczowego przedsięwzięcia
inwestycyjnego z dofinansowaniem UE, przeprowadzenia jego budżetowania i montażu finansowego. Ponadto
umożliwia dokonanie oceny jego efektywności finansowej i ekonomicznej przy zastosowaniu statycznych
i dynamicznych metod oceny projektów inwestycyjnych oraz przeprowadzenie analizy ryzyka.



2 / 5

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 pojęcia z zakresu zarządzania projektem ZI_P6S_WG07,
ZI_P6S_WK03

Zaliczenie pisemne,
Kolokwium

W2 zasady analizy finansowej i ekonomiczne projektu ZI_P6S_WG07,
ZI_P6S_WK03

Zaliczenie pisemne,
Kolokwium

W3 procedury aplikacji o środki Unii Europejskiej ZI_P6S_WG07,
ZI_P6S_WK03

Zaliczenie pisemne,
Kolokwium

Umiejętności – Student potrafi:

U1 zaplanować i ocenić projekt ZI_P6S_UW05 Projekt

U2 obliczać wskaźniki efektywności finansowej
i ekonomicznej projektu ZI_P6S_UW05 Projekt

U3 przygotować dokumentację aplikacyjną projektu ZI_P6S_UW05 Projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 przewidywania skutków i ryzyka planowanych działań
inwestycyjnych ZI_P6S_KR05 Projekt, Kolokwium

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 30

Konsultacje 5

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 25

Przygotowanie projektu 40

Przygotowanie do zajęć 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
130

ECTS
5.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

1.    Podstawowe pojęcia i zasady zarządzania projektami europejskimi.

2.    Przegląd programów i funduszy UE. 

3.    Koncepcja cyklu projektu. Fazowanie projektu.

4.    Zasady analizy: interesariuszy, problemów, celów i strategii.

5.    Koncepcja matrycy logicznej.

6.    Planowanie projektu (struktura, przebieg, zasoby)

7.    Analiza wykonalności i rozwiązań alternatywnych

8.    Kwalifikowalność wydatków w projektach europejskich.

9.    Budżetowanie i montaż finansowy projektu.

10.  Analiza kosztów i korzyści CBA.

11-12. Analiza finansowa.

13. Analiza ekonomiczna. 

14. Analiza ryzyka. 

15. Ewaluacja, monitorowanie i kontrola.

Wykład

2.

1.    Przegląd programów i funduszy UE. 

2.    Przygotowanie pomysłu i założeń do własnego projektu.

3.    Wybór odpowiedniego programu operacyjnego UE. Dokumenty programowe.

4.    Ustalenie celu i odbiorców projektu.

5.    Dobór wskaźników rezultatów oraz ich pomiar. Budowa matrycy logicznej
własnego projektu.

6.    Zaplanowanie działań projektowych wraz z harmonogramem.

7.    Analiza techniczna w tym analiza opcji.

8.    Analiza finansowa: plan inwestycyjny, przychody i koszty operacyjne.

9.    Analiza finansowa: ustalenie poziomu dofinansowania 

10.   Analiza finansowa: proforma sprawozdania finansowe.

11.   Ocena efektywności finansowej projektu.

12.   Weryfikacja trwałości finansowej projektu.

13-14. Zastosowanie metod oceny ekonomicznej projektu.

15. Analiza wrażliwości projektu na zmiany.

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, Burza mózgów, Metoda projektów, Praca w grupie, Pracownia komputerowa, Dyskusja, Wykład, Zajęcia
praktyczne w warunkach symulacyjnych, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 50%

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe Projekt, Kolokwium 50%

Dodatkowy opis

Niezbędna sala komputerowa do przeprowadzenia ćwiczeń

Wymagania wstępne
Mikroekonomia, makroekonomia, zarządzanie

Literatura
Obowiązkowa

Praca zbiorowa pod red. Trocki M. 2015. Zarządzanie projektem europejskim. PWE Warszawa.1.
Rogowski W. 2013. Rachunek efektywności inwestycji, Warszawa, Wolters Kluwer Polska SA2.
Dylewski M., Filipiak B., Guranowski A., Hołub-Iwan J. 2009. Zarządzanie finansami projektu europejskiego. C. H. Beck3.
Grzeszczyk T. A. 2008. Ocena projektów europejskich 2007-2013. Placet4.

Dodatkowa

Grzeszczyk T. A. 2006. Metody oceny projektów z dofinansowaniem UE. Placet1.
Kasprzak R. 2009. Fundusze unijne - szansa na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. One Press Gliwice.2.
Kawa P., Wydymus St. 1998. Metodologia oceny efektywności projektów inwestycyjnych według standardów Unii3.
Europejskiej. Wyższa szkoła zarządzania i bankowości w Krakowie.
Manikowski A., Tarapata Z. 2004. Metody oceny projektów gospodarczych. Warszawa, Wyższa Szkoła Ekonomiczna.4.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

ZI_P6S_KR05 Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy w zakresie planowania i realizacji
zadań związanych z zarządzaniem i inżynierią produkcji w tym produkcji rolniczej

ZI_P6S_UW05
Absolwent potrafi wykorzystać wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,
zarządzania inwestycjami rzeczowymi, formułowania zadań z zakresu technologii zarządzania i finansów,
transferu technologii i innowacyjności

ZI_P6S_WG07
Absolwent zna i rozumie zagadnienia dotyczące finansów i rachunkowości, obejmujące zasady
finansowania i inwestowania oraz metody oceny projektów inwestycyjnych, zasady i podstawy prawne
rachunkowości, operacje gospodarcze, rachunek kosztów i efektów gospodarowania czynnikami produkcji
w tym produkcji rolniczej

ZI_P6S_WK03
Absolwent zna i rozumie zagadnienia z zakresu prawa gospodarczego, niezbędne do posługiwania się
zasadami obowiązującymi w państwie prawa oraz pogłębioną w zakresie wybranych struktur i instytucji
społecznych, a także zasady, rządzące mikro- i makroekonomią niezbędną do rozumienia podstawowych
procesów ekonomicznych i zasad sterowania nimi


