Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015
SYLABUS
DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2013-2016

(skrajne daty)
1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE
Nazwa przedmiotu/ modułu Przygotowanie wniosków
Kod przedmiotu/ modułu*

MK_38

Wydział (nazwa jednostki
prowadzącej kierunek)

Wydział Socjologiczno-Historyczny

Nazwa jednostki
realizującej przedmiot

Instytut Nauk o Polityce

Kierunek studiów

Politologia

Poziom kształcenia

Studia I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Forma studiów

Studia stacjonarne

Rok i semestr studiów

Rok III, semestr VI

Rodzaj przedmiotu

Przedmiot specjalnościowy

Koordynator

Dr Tomasz Koziełło

Imię i nazwisko osoby
prowadzącej / osób
Dr Tomasz Koziełło
prowadzących
* - zgodnie z ustaleniami na wydziale
1.2.Formy zajęć dydaktycznych, wymiar godzin i punktów ECTS
Wykł.
Ćw.
Konw. Lab.
Sem.
ZP
Prakt.
Inne ( jakie?)
30

30

Liczba pkt ECTS
4

1.3. Sposób realizacji zajęć
☐ zajęcia w formie tradycyjnej
1.4. Forma zaliczenia przedmiotu/ modułu ( z toku) ( egzamin, zaliczenie z oceną, zaliczenie bez oceny)
Zaliczenie z oceną

2.WYMAGANIA WSTĘPNE
Student posiada wiedzę na temat możliwości i warunków pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych
z Unii Europejskiej.

3.
3.1.
C1

CELE, EFEKTY KSZTAŁCENIA , TREŚCI PROGRAMOWE I STOSOWANE METODY DYDAKTYCZNE

Cele przedmiotu/modułu
Zapoznanie studentów z procedurą wypełniania, składania i rozliczania wniosków na
dofinansowanie lub finansowanie przedsięwzięć prorozwojowych ze środków pozyskiwanych z Unii
Europejskiej

3.2 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU/ MODUŁU ( WYPEŁNIA KOORDYNATOR)

EK ( efekt
kształcenia)

Treść efektu kształcenia zdefiniowanego dla przedmiotu (modułu)

EK_01

posiada wiedzę o państwie, władzy, polityce, administracji a także
o zasadach funkcjonowania systemu politycznego oraz organizacji
i instytucji społeczno-politycznych

EK_02

posiada wiedzę na temat społeczności lokalnych, ich organizacji
politycznej, zasad decentralizacji i pomocniczości, modeli i
podmiotów polityki lokalnej

K1A_W06

EK_03

posiada podstawową wiedzę na temat organizacji i zarządzania

K1A_W20

EK_04

wykorzystuje zdobytą wiedzę i pozyskuje dane do analizowania
konkretnych procesów i zjawisk politycznych

K1A_U01

EK_05

wykorzystuje posiadaną wiedzę do rozstrzygania problemów i
dylematów pojawiających się w pracy zawodowej

K1A_U09

EK_06

posiada kompetencje pozwalające mu na organizowanie pracy w
sposób umożliwiający realizację zleconych projektów

K1A_K04

EK_07

ma świadomość znaczenia zachowywania się w sposób
profesjonalny i etyczny w pracy zawodowej oraz działalności
publicznej

K1A_K05

3.3

Odniesienie do
efektów
kierunkowych
(KEK)
K1A_W05

TREŚCI PROGRAMOWE (wypełnia koordynator)

A. Problematyka ćwiczeń audytoryjnych, konwersatoryjnych, laboratoryjnych, zajęć praktycznych
Treści merytoryczne
1. Możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich na
lata 2014-2020
2. Zasady realizowania projektów unijnych w ramach Nowej Perspektywy
Finansowej 2014-2020
3. Projekt jako instrument realizacji programów rozwojowych
4. Analiza problemów i celów projektu.
5. Matryca logiczna projektu
6. Celowość i uzasadnienie projektu
7. Harmonogram realizacji i organizacja wdrażania projektu
8. Konstruowanie analizy finansowej projektu

9. Przygotowanie wniosku aplikacyjnego.
10. Procedura wyboru wniosków do dofinansowania
11. Umowa o dofinansowanie
12. Monitoring i ewaluacja projektu
13. Wybrane kryteria merytorycznej oceny wniosków aplikacyjnych
14. Obowiązku beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie projektu
15. Najczęściej popełniane błędy przez beneficjentów
16. Przygotowanie projektów wniosków aplikacyjnych przez studentów

3.4

METODY DYDAKTYCZNE

Dyskusja, praca w grupach, analiza przypadków, przygotowanie projektu wniosku aplikacyjnego
4 METODY I KRYTERIA OCENY
4.1 Sposoby weryfikacji efektów kształcenia
Symbol efektu

EK_01

Metody oceny efektów kształcenia
( np.: kolokwium, egzamin ustny, egzamin pisemny,
projekt, sprawozdanie, obserwacja w trakcie zajęć)
Zaliczenie ustne

Forma zajęć
dydaktycznych ( w,
ćw, …)
Konwersatorium,
warsztaty

EK_02

Zaliczenie ustne
Konwersatorium,
warsztaty

EK_03

Zaliczenie ustne
Konwersatorium,
warsztaty

EK_04

EK_05

Analiza możliwości i warunków pozyskania środków
finansowych z Unii Europejskiej

Konwersatorium,
warsztaty

Przygotowanie projektu wniosku aplikacyjnego
Konwersatorium,
warsztaty

EK_06

EK_07

Podnoszenie kwalifikacji teoretycznych i praktycznych,
potrzebnych na rynku pracy
Podnoszenie kwalifikacji teoretycznych i praktycznych,
potrzebnych na rynku pracy

4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)
Konwersatorium: zaliczenie ustne

Konwersatorium,
warsztaty
Konwersatorium,
warsztaty

Warsztaty: przygotowanie projektu wniosku aplikacyjnego

5. Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów w godzinach oraz
punktach ECTS
Aktywność

Liczba godzin/ nakład pracy
studenta

godziny zajęć wg planu z nauczycielem

60

przygotowanie do zajęć

10

udział w konsultacjach

10

czas na napisanie referatu/eseju

0

przygotowanie do zaliczenia

10

udział w egzaminie

1

Inne (przygotowanie projektu wniosku
aplikacyjnego)

25

SUMA GODZIN

116

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW
ECTS

4

6. PRAKTYKI ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU/ MODUŁU
wymiar godzinowy
zasady i formy odbywania praktyk

Brak
Brak

7. LITERATURA
Literatura podstawowa:
Szymańska A., Jak przygotować dobry wniosek, czyli jak skutecznie pozyskiwać fundusze unijne
2007-2013, Warszawa 2008.
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Dubel P., Polityka regionalna i fundusze strukturalne w praktyce, Warszawa 2012
Fundusze Unii Europejskiej, red. J. Babiak, Warszawa 2006

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego i uchylające
rozporządzenie Rady(WE) nr 1083/2006.

Skrzypek J., Jak korzystać z funduszy strukturalnych UE, Warszawa 2005
Stabryła A., Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnym, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2006
Trocki M., Gruczy B., Zarządzanie projektem europejskim, Warszawa 2007

Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójnosci finansowanych w
perspektywie finansowej 2014 - 2020

Akceptacja Kierownika Jednostki lub osoby upoważnionej

