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Zarządzanie projektami UE 
nazwa przedmiotu 

SYLABUS 
A. Informacje ogólne 

Tę część wypełnia koordynator przedmiotu (w porozumieniu ze wszystkimi prowadzącymi dany 

przedmiot w jednostce) łącznie dla wszystkich form zajęć (np. wykładu i ćwiczeń). Część I nie 

dotyczy przedmiotów zmieniających się co roku (wykłady monograficzne itp.). 

 

Elementy składowe 

sylabusu 
Opis 

 
Nazwa jednostki 

prowadzącej kierunek 
Wydział Ekonomiczno- Informatyczny w Wilnie 

Nazwa kierunku studiów Ekonomia 

Poziom kształcenia Studia  drugiego stopnia 

Profil studiów Ogólnoakademicki 

Forma studiów Stacjonarne 

Kod przedmiotu 1000-ES2-2ZPU 

Język przedmiotu Język polski 

Rodzaj przedmiotu  obowiązkowy/kierunkowy 

Rok studiów /semestr 2/4 

Wymagania wstępne (tzw. 

sekwencyjny system zajęć i 

egzaminów) 

 

Znajomość podstaw zarządzania projektami 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych z podziałem 

na formy prowadzenia zajęć 

15 godzin  wykładu  

Założenia i cele przedmiotu 

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu pn. „Zarządzanie projektami UE” jest 

przekazanie studentom wiedzy umożliwiającej podejmowanie decyzji i prowadzenie działań 

niezbędnych do skutecznego i sprawnego zrealizowania projektu. Podczas kursu student 

otrzymuje wiedzę teoretyczną stanowiącą podstawę do dalszego samodzielnego kształcenia. 

Wybrane zagadnienia rozwijane są podczas zajęć w trakcie ćwiczeń indywidualnych i 

zespołowych. W ten sposób student ma możliwość posiąść praktyczne umiejętności z 

zakresu projektowania ze szczególnym uwzględnieniem obszaru finansowania z UE. 

Student jest przygotowywany do samodzielnej pracy obejmującej cały cykl zarządzania 

projektami, tj. od momentu identyfikacji sytuacji problemowej, poprzez planowanie, 

finansowanie, wdrażanie, realizację połączoną ze sprawozdawczością i monitoringiem, aż 

po ewaluację.  

Metody dydaktyczne oraz 

ogólna forma zaliczenia 

przedmiotu 

Metody dydaktyczne: 

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, 

angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu. 

 

Formy zaliczenia przedmiotu:  

- egzamin końcowy pisemny. 

 



Symbol Efekty kształcenia 

Odniesienie 

do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 
WIEDZA 

2ZPU_W01 Ma rozszerzoną wiedzę o strukturach i instytucjach gospodarczych lub 

publicznych 
E2_W02 

2ZPU_W02 Ma rozszerzoną wiedzę na temat relacji gospodarczych oraz rządzących 

nimi prawidłowości 
E2_W03 

2ZPU_W03 Ma pogłębioną wiedzę o normach i regułach (m.in.: prawnych, 

organizacyjnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje 

ekonomiczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, 

naturze, zmianach i sposobach działania 

E2_W07 

   

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
2ZPU_K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę 

ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego ze względu na 

dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie; 

potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób 

E2_K01 

2ZPU_K03 Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i 

umiejętności rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny 
E2_K06 

 

Punkty ECTS 6 

Bilans nakładu pracy 

studenta 

Rodzaj aktywności studenta Liczba godzin 

Udział w wykładach 15 

Przygotowanie się do wykładu 30 

Przygotowanie do egzaminu końcowego 60 

Udział w konsultacjach 15 

Samodzielne uzupełnianie wiedzy 60 
 

Wskaźniki ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Liczba godzin Punkty ECTS 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 30 1 

o charakterze praktycznym 150 5 

  

Data opracowania: 02.03.2016 
Koordynator 

przedmiotu: 
Dr Tomasz Dębowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYLABUS 
B. Informacje szczegółowe 

Tę część wypełnia każda osoba  prowadząca w danym roku zajęcia z przedmiotu, osobno  dla 

różnych form zajęć (np. wykładu i ćwiczeń).  

 
Elementy składowe sylabusu Opis 

 
Nazwa przedmiotu 

 

Zarządzanie projektami UE 



Kod przedmiotu 1000-ES2-2ZPU 

Nazwa kierunku Ekonomia 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny 

Język przedmiotu Język polski 

Rok studiów/ semestr 2/4 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych oraz forma 

prowadzenia zajęć 

15 godzin  wykładu 

Liczba punktów ECTS  

Prowadzący  

 

Prowadzący wykłady z  przedmiotu  i egzaminujący: 

- dr Tomasz Dębowski  

Treści merytoryczne 

przedmiotu 

Treści wykładu: 

1. Polityka regionalna 2000-2020 

2. Dokumenty programowe a fundusze europejskie 

3. Finansowanie polityki regionalnej 

4. Programy operacyjne a projekty unijne 

5. Zarządzanie projektami – cykl życia projektu 

6. Metodologia zarządzania projektami 

7. Identyfikacja i planowanie w projekcie 

8. Finansowanie projektów 

9. Instytucje lokalne, regionalne, krajowe i międzynarodowe w projektach unijnych 

10. Koszty w projekcie 

11. Monitoring i ewaluacja w projektach 

12. Środowisko a projekty unijne 

13. Prawo krajowe i unijne w aspekcie realizacji projektów dofinansowanych z UE 

  

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 
Efekt kształcenia Uczestnictwo w dyskusji na 

wykładach 

Egzamin końcowy 

2ZPU_W01 x x 

2ZPU_W02 x x 

2ZPU_W03 x x 

2ZPU_K01 x  

2ZPU_K03 x  
 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Egzamin końcowy w formie pisemnej. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie 

powyżej 50% punktów możliwych do zdobycia na egzaminie końcowym.  

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 
LITERATURA OBOWIĄZKOWA: 

1. Trocki M., red., Zarządzanie projektem europejskim, PWE, Warszawa 2015 

2. Domiter M., Marciszewska A., Zarządzanie projektami unijnymi. Teoria i 

praktyka, Difin, Warszawa 2013, 

3. Dylewski M., Filipiak B., Guranowski A., Hołub – Iwan J., Zarządzanie finansami 

projektu europejskiego, C. H. Beck, Warszawa 2009 

4. Jones R., Zarządzanie projektami,  MT Biznes, Warszawa 2009 

5. Lipińska A., red., Zarządzanie, sprawozdawczość, kontrola, promocja i ewaluacja 

projektów dofinansowanych z funduszy unijnych,  TWIGGER, Warszawa 2008 

6. Trocki M., Grucza B., Zarządzanie projektem europejskim, PWE, Warszawa 2007 

7. Skrzypek J., red., Projekty współfinansowane ze środków UE, TWIGGER, 

Warszawa 2005 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Trocki M., red., Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2012 

2. Pawlak M., Zarządzanie projektami, PWN, Warszawa 2006 
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