Zarz dzanie projektami unijnym
Zarz dzanie i in ynieria produkcji
Studia II stopnia o profilu:
A
P

WZ

Kod przedmiotu
ZIP 2 S 02 38-4_0
Przedmiot obieralny
J zyk polski
Semestr: II

Przedmiot: Zarz dzanie projektami unijnym
Status przedmiotu:
J zyk wykładowy:
Rok: I
Nazwa specjalno ci:
Rodzaj zaj i liczba godzin:
Wykład
wiczenia
Laboratorium
Projekt

Zarz dzanie przedsi biorstwem
Studia stacjonarne
15
30

Liczba punktów ECTS:

3

Cel przedmiotu
C1 Przekazanie ogólnego obrazu polityki spójno ci UE
C2 Zaznajomienie z funkcjonowaniem funduszy europejskich w Polsce
C3 Przygotowanie do realizacji projektów współfinansowanych ze rodków europejskich

1
2
3
4
5

EK1
EK2
EK3
EK4
EK5
EK6
EK7

Wymagania wst pne w zakresie wiedzy, umiej tno ci i innych kompetencji
Definiowanie projektu
Obja nianie podstawowych elementów projektu i sposobów ich realizacji
Organizowanie pracy w grupie
Kalkulowanie w arkuszu kalkulacyjnym na poziomie podstawowym
Aktywna postawa
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy:
Definiuje polityk spójno ci UE i jej zasady, potrafi j scharakteryzowa w ró nych okresach
programowania
Wyszukuje i dobiera odpowiednie Programy Operacyjne do finansowania projektów
Projektuje rozwi zanie zło onego problemu w obszarze projektu wykorzystuj c specjalistyczne
metody bada , techniki i narz dzia
W zakresie umiej tno ci:
Dokonuje obserwacji zjawisk i procesów w otoczeniu projektu, a tak e ich analizy i interpretacji
Potrafi dobiera wła ciwe metody analizy i narz dzia rozwi zywania problemów po analizie
wariantów rozwi za , oceniaj c ich przydatno i wykonalno
W zakresie kompetencji społecznych:
Inicjuje i aktywnie uczestniczy w pracy interdyscyplinarnych zespołów
Samodzielnie organizuje i kieruje zło onymi projektami, bior c odpowiedzialno za aspekty
ekonomiczne i zarz dcze przedsi wzi
Tre ci programowe przedmiotu
Forma zaj – wykłady
Tre ci programowe

W1
W2
W3
W4
W5

Wprowadzenie poj polityki spójno ci UE
Programowanie rozwoju regionalnego, zasady polityki spójno ci
Perspektywa 2004-2006 a 2007-2013 – podobie stwa i ró nice. Zało enia okresu
2014-2020
Fundusze europejskie i Programy Operacyjne
Definicja projektu, cykl Zarz dzania Projektem

Liczba
godzin
1
1
1
1
1

W6
W7
W8
W9
W10
W11
W12
W13
W14
W15

Analiza interesariuszy projektu
Okre lanie sytuacji problemowej, budowanie drzewa problemów i drzewa celów
Budowanie drzewa celów i wybór cie ki doj cia do celów
Analiza logiczna – prezentacja matrycy logicznej projektu
Przygotowanie planu projektu (harmonogramu realizacji)
Zasady tworzenia bud etów dla projektów
Kwalifikowalno wydatków i dokonywanie płatno ci w ramach projektu
Prezentacja wniosku aplikacyjnego do EFRR/EFS. Zwrócenie uwagi na cz ci
podlegaj ce ocenie merytorycznej projektu i wynikaj ce z procesu identyfikacji i
planowania projektu
Dokumentacja dla projektu
Obowi zki informacyjne i promocja projektu wspieranego z funduszy strukturalnych
Suma godzin:
Forma zaj – projekt
Tre ci programowe

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15

1
2
3
4
5
6
7

F1
F2
F3
F4
P1
P2

Informacje organizacyjno-techniczne
Podział na grupy, ustalenie tematów projektów dla poszczególnych grup
wiczenia wprowadzaj ce
Studium przypadku – analiza interesariuszy projektu
Studium przypadku – drzewo problemów
Studium przypadku – drzewo celów
Studium przypadku – wybór cie ki doj cia do celu
Ustalenie strategii dla projektu
Studium przypadku – wybór optymalnego wariantu metod wielokryterialn
Studium przypadku – wybór optymalnego wariantu metod DGC
Gra puzzle – matryca logiczna
Studium przypadku – matryca logiczna projektu
Studium przypadku – harmonogram projektu
Studium przypadku – bud et projektu
Tworzenie opisów do wniosku, motywowanie
Suma godzin:

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
Liczba
godzin
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
30

Narz dzia dydaktyczne
Wykład z prezentacj multimedialn
Dyskusja dydaktyczna
Burza mózgów
Analiza przypadku
Gra logiczna
Projekt praktyczny
Praca w grupach
Sposoby oceny
Ocena formuj ca
Zaliczenie ustne – indywidualne rozwi zanie problemu
Przygotowanie formuł wyliczeniowych w arkuszu kalkulacyjnym
Przygotowanie cz ci projektu (samodzielnie wykonanej przez grup studentów)
Ocena przez kolegów
Ocena podsumowuj ca
Pisemne zaliczenie z zakresu materiału wykładowego
Projekt wykonany w domu przez grup studentów
Obci

enie prac studenta
rednia liczba godzin na zrealizowanie
Forma aktywno ci
aktywno ci
Godziny kontaktowe z wykładowc , realizowane
w formie zaj dydaktycznych – ł czna liczba
45
godzin w semestrze

Przygotowanie si do zaliczenia – ł czna liczba
godzin w semestrze
Przygotowanie si do zaj – ł czna liczba
godzin w semestrze
Suma
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla
przedmiotu

10
20
75
3

Literatura podstawowa i uzupełniaj ca
Komisja Europejska. Biuro Współpracy EuropAid, Podr cznik – Zarz dzanie Cyklem Projektu,
tłumaczenie Ministerstwo Gospodarki i Pracy, maj 2004.
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Doradztwo Gospodarcze DGA SA, Migut Media S.A.
przy współudziale Fundacji Edukacji Ekonomicznej, Jak przygotowa i zarz dza projektem w
ramach ZPORR, Program Dobry projekt szans dla rozwoju regionów – materiały szkoleniowe.
Charette P., Mitchel A., Mazur S. (red.), McSweeney E., Zarz dzanie Projektem. Poradnik dla
samorz dów terytorialnych, Program Rozwoju Instytucjonalnego w ramach PAOW, Kraków
2004.
Trocki M, Grucza B. (red.), Zarz dzanie projektem europejskim, PWE Warszawa 2007.
Heerkens G.R., Jak zarz dza projektami?, Wyd. RM, Warszawa 2003.
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2

3
4
5

Efekt
kształcenia
EK1
EK2
EK3
EK4
EK5
EK6
EK7

Macierz efektów kształcenia
Odniesienie danego efektu
Cele
Tre ci
kształcenia do efektów
przedmiotu
programowe
zdefiniowanych dla całego
programu (PEK)
ZIP2A_W02+
C1
W1, W2, W3
ZIP2A_W02++
C2
W4
ZIP2A_W06+
ZIP2A_W14+++
W5-W15
ZIP2A_W15++
C3
P4-P15
ZIP2A_W16+++
ZIP2A_U17+++
ZIP2A_U19++
ZIP2A_U18+++
ZIP2A_U20+
ZIP2A_K05+++
ZIP2A_K09+++

Na ocen 2 (ndst)

EK1

Student nie zna
definicji polityki
spójno ci, nie wie,
na czym ona
polega, nie zna
celów, zasad,
narz dzi jej
realizacji, nie potrafi
wskaza adnego
obszaru ró ni cego
okresy
programowania

Narz dzia
dydaktyczne

Sposób
oceny

1, 2

F1, P1

1, 2, 3

F1, P1

1-7

F1, F2,
P1

C3

P4-P15

6, 7

F2-F3,
P2

C3

P4-P15

6, 7

F2-F3,
P2

C3
C3

P4-P15
P4-P15

6, 7
6, 7

F4, P2
F4, P2

Formy oceny – szczegóły
Na ocen 3 (dst)
Na ocen 4 (db)
Student potrafi
zdefiniowa polityk
Student wie, na czym
spójno ci, zna cele,
polega polityka
potrafi wymieni
spójno ci, ale nie zna
narz dzia, jednak myli
jej celów, potrafi
si odno nie
wymieni jedno z
podmiotów je
narz dzi jej realizacji,
wykorzystuj cych,
potrafi wymieni dwie
potrafi wymieni
zasady polityki UE,
wszystkie zasady
potrafi powiedzie , w
polityki UE, ale nie
jakich obszarach
potrafi ich precyzyjnie
okresy
scharakteryzowa ,
programowania si
potrafi powiedzie , w
ró ni , ale nie jest w
jakich obszarach
stanie okre li
okresy programowania
adnych szczegółów
si ró ni , wi kszo z
nich jest w stanie

Na ocen 5 (bdb)
Student potrafi
zdefiniowa polityk
spójno ci, zna cele,
potrafi wymieni i
scharakteryzowa
narz dzia, wie kto je
wykorzystuje, potrafi
wymieni i
scharakteryzowa
wszystkie zasady
polityki UE, potrafi
powiedzie , w jakich
obszarach okresy
programowania si
ró ni , wszystkie
potrafi rozwin i
poprawnie
przyporz dkowa

EK2

Student nie potrafi
wskaza poprawnie
adnego Programu
Operacyjnego

Student wymienia
wi kszo
Programów
Operacyjnych, ale nie
jest w stanie
powiedzie , co mo e
by w ich ramach
kwalifikowane, nie
zna wielko ci
Programów
Student potrafi
rozwi za prosty
problem w obszarze
projektu (np. taki,
który był omawiany
na zaj ciach),
metody bada ,
techniki wykorzystuje
tylko w sposób
analogiczny do zaj

rozwin , ale myli si
odno nie szczegółów
Student wymienia
wi kszo Programów
Operacyjnych i wie, co
mo e by w ich
ramach finansowane,
mniej wi cej jest w
stanie okre li , który
Program jest
najwi kszy, a który
najmniejszy

cechy do okresów

Student wymienia
wszystkie Programy
Operacyjne i wie, co
mo e by w ich
ramach finansowane,
dokładnie zna
wielko ci Programów

Student potrafi
rozwi za zło ony
problem w obszarze
projektu, nie potrafi
jednak wykorzysta do
jego rozwi zania
specjalistycznych
metod bada , technik i
narz dzi

Student potrafi
rozwi za zło ony
problem w obszarze
projektu, potrafi
wykorzysta do jego
rozwi zania
specjalistyczne
metody bada ,
techniki i narz dzia

Student potrafi
zaobserwowa proste
zjawiska i procesy,
ale ich analiza i
interpretacja s
bł dne

Student potrafi
zaobserwowa
wi kszo zjawisk i
procesów, ale ich
analiza i interpretacja
przysparzaj mu wiele
problemów

Student potrafi
zaobserwowa
wszystkie
najwa niejsze
zjawiska i procesy,
potrafi je
przeanalizowa i
zinterpretowa

EK5

Student nie potrafi
dobra wła ciwych
metod analizy i
narz dzi
rozwi zywania
problemów

Student potrafi
dobra najłatwiejsze
metody analizy i
narz dzia
rozwi zywania
problemów

Student potrafi dobra
wi kszo metod
analizy i narz dzi
rozwi zywania
problemów, ale nie wie
jaka jest ich
przydatno i
wykonalno w
okre lonych
warunkach

Student potrafi dobra
metody analizy i
narz dzia
rozwi zywania
problemów, wie jaka
jest ich przydatno i
wykonalno w
zadanych warunkach

EK6

Student nie inicjuje
ani nie uczestniczy
w pracy zespołu

Student nie inicjuje
pracy zespołu, ale
uczestniczy w niej w
niewielkim stopniu

Student inicjuje prac
zespołu w sposób
bierny, uczestniczy w
rednim stopniu

EK7

Student nie
organizuje i nie
kieruje projektem,
nie bierze za niego
odpowiedzialno ci

Student nie
organizuje pracy
zespołu, po rednio
kieruje projektem, ale
nie bierze za nic
odpowiedzialno ci

Student organizuje
prac zespołu, kieruje
projektem, ale uchyla
si od
odpowiedzialno ci za
cało

EK3

EK4

Student nie potrafi
rozwi za adnego
problemu w
obszarze projektu

Student nie potrafi
dokona obserwacji
zjawisk i procesów
w otoczeniu projektu

Autor programu:
Adres e-mail:
Jednostka
organizacyjna:
Osoba, osoby
prowadz ce:

Student inicjuje prac
zespołu w sposób
aktywny, uczestniczy
w du ym stopniu w
jego pracy
Student samodzielnie
organizuje prac
zespołu, kieruje
projektem, bierze za
niego pełn
odpowiedzialno

Dr in . Korneliusz Pylak
korneliusz.pylak@pollub.pl
Katedra Ekonomii i Zarz dzania Gospodark , Wydział Zarz dzania PL
Dr in . Korneliusz Pylak

