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M uu_uu M ZTS1_57/2 

Kierunek lub kierunki studiów Zielarstwo i terapie roślinne 

Nazwa modułu kształcenia,  
także nazwa w języku angielskim 

Finansowanie projektów z funduszy UE 
Financing projects from EU funds 

Język wykładowy 
 

polski 

Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) 

fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia 
 

studia pierwszego stopnia, stacjonarne 

Rok studiów dla kierunku 
 

IV 

Semestr dla kierunku 
 

7 

Liczba punktów ECTS z podziałem 
na kontaktowe/ niekontaktowe 

3 (1,5/1,5) 

Tytuł/ stopień/Imię i nazwisko 
osoby odpowiedzialnej 

Dr hab. Eugenia Czernyszewicz prof. nadzw. 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Zarządzania i Marketingu 

Cel modułu Celem modułu jest zapoznanie studenta z możliwościami 

pozyskania środków finansowych z funduszy europejskichw 

celu sfinansowania przedsięwzięć gospodarczych, 

charakterystyka wybranych funduszy i programów 

operacyjnych, nabycie wiedzy na temat konstruowania projektu 

i wybranych aspektów zarządzania projektem finansowanym ze 

środków UE oraz wykształcenie umiejętności myślenia 

projektowego. 

Treści modułu kształcenia – zwarty 
opis ok. 100 słów. 

Treści modułu obejmują następujące zagadnienia: kluczowe 
pojęcia i definicje dotyczące funduszy unijnych i projektu, 
źródła informacji o funduszach unijnych, źródła finansowania 
projektów, charakterystyka wybranych funduszy i programów 
operacyjnych, cechy projektu i jego interesariusze, cykl życia 
projektu, myślenie projektowe, cechy udanego projektu, projekt 
a proces, projekt a program, projekt a wniosek, etapy 
przygotowania projektu, logika projektowa, uzasadnienie 
realizacji projektu i planowanych działań, cel projektu, 
beneficjenci projektu, grupa docelowa, rezultaty projektu i 
sposób ich pomiaru, harmonogram, diagram Gantta, budżet i 
kwalifikowalność kosztów, ograniczenia projektu, ryzyko w 
projekcie, procedura składania projektu i kryteria oceny 
projektu, najczęściej popełniane błędy podczas planowania i 
przygotowania projektu, krytyczne czynniki sukcesu, kontrola 
projektu. 

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Programy Operacyjne realizowane w latach 2014-

2020, w tym PROW – dostępne w Internecie 

2. Mingus N., Zarządzanie projektami. Wyd. Helion, 2002, 

Gliwice 

3. Trocki M. , Grucza B., Ogonek K. Zarządzanie 

projektami. PWE, Warszawa 2009. 

4. Roszkowski H. Zarządzanie projektem, istota, 

procedury i ich zastosowanie przy korzystaniu ze 

środków Unii Europejskiej. Wydawnictwo SGGW, 

Warszawa 2005. 

5. Pawlak M. Podstawy zarządzania projektami. Wyd. 

Nauk. PWN, Warszawa, 2006 

6. Internet, w tym www.funduszeeuropejskie.gov.pl. 

www.minrol.gov.pl 

Planowane formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Wykład konwencjonalny z wykorzystaniem prezentacji 
multimedialnej, pogadanka, praca z internetem, pisemne 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.minrol.gov.pl/
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opracowanie projektu, studium przypadku, wywiad, dyskusja 

 


