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Podstawa prawna: 

 

 § 79 pkt. 4 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku 

 Regulamin Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku 

(Uchwała Senatu PWSZ w Płocku z dnia 25 kwietnia stycznia 2017 r.) 

 Uchwała Nr 27/2016 Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Informatyki  z dnia 

18 października  2016 r. w sprawie opinii o utworzenie  studiów podyplomowych 

  Uchwała Nr 80/2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku,  z dnia 

25 października 2016 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i 

Informatyki Studiów Podyplomowych 

 Uchwała Nr 153/2017 Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Informatyki   

z dnia 12 grudnia  2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w planie Studiów Podyplomowych 

Pozyskiwanie, wdrażanie i rozliczanie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich 

oraz dostosowania efektów kształcenia do Polskiej Ramy Kwalifikacji (Rozporządzenie 

MNiSW z dnia 26 września 2016r.)  
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 Cel studiów 

  

Głównym celem studiów jest osiągnięcie przez uczestników studiów podyplomowych 

założonych efektów kształcenia tj. przygotowanie do pracy związanej z pozyskiwaniem, 

wdrażaniem i rozliczaniem projektów współfinansowanych ze środków europejskich. 

 

 Adresaci 

 

Studia skierowane są do osób, które chcą uzyskać bądź poszerzyć zasób wiedzy oraz 

umiejętności na temat identyfikacji źródeł finansowania zewnętrznego, przygotowania 

dokumentów aplikacyjnych, realizacji i rozliczania projektów ze środków UE. Oferta 

skierowana jest dla przedsiębiorców aplikujących bądź zamierzających aplikować o środki 

zewnętrzne, osób, które swoją karierę zawodową wiążą z pracą w instytucjach zajmujących 

się wdrażaniem projektów, jak również pracowników instytucji otoczenia biznesu, organizacji 

pozarządowych lub pracowników instytucji publicznych, w których realizowane są bądź będą 

projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych i innych osób zainteresowanych tematyką 

funduszy europejskich i dotacji. 

 

 Charakterystyka studiów 

 

Łączna liczba godzin dla jednego słuchacza: 265 

w tym:  

 liczba godzin zajęć teoretycznych (wykłady): 110 

 liczba godzin zajęć praktycznych konwersatoria, ćwiczenia): 145 

 liczba godzin na seminarium dyplomowe (seminarium): 10 

Planowane terminy rozpoczęcia i zakończenia studiów 

 Rozpoczęcie – październik/luty.   

 Zakończenie – czerwiec/luty 

Warunki uzyskania świadectw 

 Zaliczenie przedmiotów kształcenia 

 Napisanie i obrona pracy dyplomowej  
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Opis nabytych umiejętności i  kompetencji w przypadku studiów podyplomowych 

W toku studiów słuchacze zdobędą kompleksową wiedzę, pełne umiejętności, jak 

również kompetencje potrzebne w wykonywaniu pracy związanej ze sporządzeniem 

wniosków o dofinansowanie, a następnie prowadzeniem projektów i prawidłowym ich 

rozliczeniem. Zostaną więc przygotowani do przeprowadzania projektu finansowanego 

z funduszy europejskich. 

Absolwent będzie posiadał umiejętności przygotowania dokumentacji aplikacyjnej , a 

także wdrażania pozyskanych środków i prawidłowego ich rozliczenia. Uczestnicy studiów 

zostaną wyposażeni w umiejętność kompleksowego zarządzania projektem.  

 

Miejsce lokalizacji zajęć 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, ul. Gałczyńskiego 28 
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 Plan studiów 

 

Lp. Przedmioty 

Liczba godz. 
Forma 

zaliczenia 

Łączna 

liczba 

godzin 

ECTS 
W K/Ćw. S 

MODUŁ I – PODSTAWY FUNKCJONOWANIA 

UE W LATACH 2014-2020 – I SEM. 
10    10 2 

1. Podstawy prawne i instytucjonalne 

funkcjonowania UE w latach 2014-2020 
4   ZO 4  

2. Polityka spójności UE w latach 2014-2020 4   ZO 4  

3. Budżet UE w latach 2014-2020 2   ZO 2  

MODUŁ II – FUNDUSZE EUROPEJSKIE W 

POLSCE NA LATA 2014-2020 – I SEM. 
65    65 12 

1. Europejski Fundusz Społeczny 20   E 20  

2. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 20   E 20  

3. Fundusz Spójności 10   E 10  

4. Fundusze rolne i rozwój przedsiębiorczości 

na wsi 
10   E 10  

5. Programy Ramowe i fundusze norweskie 5   E 5  

MODUŁ III – ZASADY PRZYGOTOWANIA 

PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW UE – I SEM. 
10 30   40 8 

1. Dokumenty programowe i zasady dotyczące 

projektów unijnych 
 20K  ZO 20  

2. Pomoc publiczna/ pomoc de minimis w 

projektach 
5   ZO 5  

3. Partnerstwo w projektach unijnych 5   ZO 5  

4. Studium wykonalności i biznesplan  10K  ZO 10  

MODUŁ IV – POZYSKIWANIE ŚRODKÓW W 

RAMACH FUNDUSZY UE – I SEM. 
 40   40 8 

1. Przygotowanie i składanie wniosku 

aplikacyjnego 
 5K  E 5  

2. Tworzenie wniosku o dofinansowanie w 

ramach EFS 
 15  ZO 15  

3. Tworzenie wniosku o dofinansowanie w 

ramach EFRR 
 15  ZO 15  

4. Ocena projektów  5K  ZO 5  

MODUŁ V – WDRAŻANIE I ROZLICZANIE 

PROJEKTÓW REALIZOWANYCH Z 

FUNDUSZY UE – II SEM.  
25 75   100 23 

1. Promocja projektu  5K  ZO 5  

2. Zamówienia publiczne  5K  E 5  

3. Rozliczanie projektów 15 30  E 45  

4. System SL 2014 10 20  E 30  

5. Ewaluacja i monitoring projektów  5K  ZO 5  

6. Trwałość i kontrola w projektach  5K  ZO 5  

7. Nieprawidłowości w projektach unijnych  5K  ZO 5  

MODUŁ VI – SEMINARIUM DYPLOMOWE – 

II SEM. 
  10  10 7 

 ŁĄCZNIE 110 145 10  265 60 

 
 

W – wykład 

K/Ćw – konwersatoria/ćwiczenia 

S - seminarium 

E – egzamin 

ZO – zaliczenie z oceną 
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 Program studiów 

 

Wymagania wstępne: 

 Studia adresowane do absolwentów studiów co najmniej pierwszego stopnia. 

Procedura rekrutacji jest przeprowadzana bez względu na kierunek ukończonych studiów. 

 

Kwalifikacje: 

  Program studiów przygotowuje do samodzielnego aplikowania o środki zewnętrzne, 

ze szczególnym uwzględnieniem finansowania UE, wdrożenia i rozliczenia projektów. 

Zdobyte w trakcie studiów kwalifikacje będą mogły zostać wykorzystane 

w przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych, organizacjach pozarządowych, instytucjach 

otoczenia biznesu oraz zajmujących się wdrażaniem projektów ze źródeł zewnętrznych, jak 

również osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy w zakresie funduszy europejskich 

i dotacji. W toku studiów słuchacze zdobędą kompleksową wiedzę, pełne umiejętności, jak 

również kompetencje potrzebne do pracy na stanowiskach związanych z pozyskaniem, 

realizacją i rozliczeniem funduszy europejskich i innych dotacji Zostaną więc przygotowani 

do kompleksowego zarządzania projektami, których środki pochodzą ze źródeł zewnętrznych.  

Absolwent będzie posiadał umiejętności przygotowania dokumentacji aplikacyjnej, 

a także wdrażania pozyskanych środków i prawidłowego ich rozliczenia. Uczestnicy studiów 

zostaną wyposażeni w umiejętność kompleksowego zarządzania projektem. Poznają zasady 

związane z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej, prawidłowym wdrożeniem 

i rozliczeniem środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych. 

 

Praca: 

 

 Studia przewidziane są dla osób, które swoją karierę zawodową wiążą z pracą przy 

realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym środków UE przez 

przedsiębiorstwa, instytucje publiczne, instytucje otoczenia biznesu lub instytucje zajmujące 

się przygotowaniem i wdrażaniem projektów oraz organizacje pozarządowe. Studia 

skierowane są również do osób zainteresowanych tematyką zarządzania funduszami 

europejskimi i innymi dotacjami. 
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Efekty kształcenia: 

Efekty kształcenia Studiów Podyplomowych Pozyskiwanie, wdrażanie i rozliczanie 

projektów współfinansowanych z funduszy europejskich uwzględniające uniwersalne 

charakterystyki pierwszego stopnia dla poziomów 6-7 określone w ustawie z dnia 22 grudnia 

2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i 1010) oraz 

charakterystyki drugiego stopnia dla poziomów 6-7 określone w rozporządzeniu Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego 

stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach 

szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4– poziomy 6-8  Student, 

który ukończył studia zrealizował następujące efekty kształcenia 
Efekty 

kształcenia dla 

Studiów 

Podyplomowych 

Pozyskiwanie, 

wdrażanie i 

rozliczanie 

projektów 

współfinansowa

nych z funduszy 

europejskich 

Efekty kształcenia dla Studiów Podyplomowych w zakresie: 

Pozyskiwanie, wdrażanie i rozliczanie projektów współfinansowanych z 

funduszy europejskich 

Odniesienie do 

charakterystyk 

drugiego 

stopnia 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

Odniesienie do 

obszaru nauk 

społecznych 

WIEDZA  

FUE_W 1 

ma wiedzę na temat polityk wspólnotowych 

umożliwiającą rozumienie przebiegu procesów 

integracyjnych w gospodarce 
P6S_WG  

FUE_W 2 
prawidłowo rozpoznaje i opisuje narzędzia polityki 

gospodarczej i społecznej 
P6S_WG P6S_WG 

FUE_W 3 

zna zasady funkcjonowania podmiotów gospodarczych 

w kontekście standardów unijnych w otoczeniu 

lokalnym i regionalnym 

P6S_WG P6S_WG 

UMIEJĘTNOŚCI  

FUE_U 1 umie określić uwarunkowania prawno-ekonomiczne 

funkcjonowania różnych podmiotów na rynku 

wewnętrznym UE 

P6S_UW 
 

 

FUE_U 2 potrafi analizować zjawiska społeczno-gospodarcze z 

wykorzystaniem różnych metod 
P6S_UW P6S_UW 

FUE_U 3 potrafi wykorzystać podstawową wiedzę z zakresu 

zarządzania projektami UE 
P6S_UW P6S_UW 

FUE_U 4 potrafi pracować indywidualnie i w grupie, 

przygotowany jest do pełnienia różnych ról przy 

realizacji zadań zawodowych i społecznych 

P6S_UO  

FUE_U 5 ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, rozumie 

konieczność ustawicznego dokształcania się 
P6S_UU  

KOMPETENCJE  

FUE_K 1 prawidłowo określa etyczne, personalne i 

przedmiotowe priorytety w działaniach planowanych 
P6S_KR  

P6S_WG - Zakres i głębia 

P6S_WK - Kontekst/uwarunkowania skutki 

P6S_UW - Wykorzystywanie wiedzy/rozwiązywane problemy i wykonywane zadania 

P6S_UK - Komunikowanie się/odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym 

  i posługiwanie się językiem obcym 

P6S_UO - Organizacja pracy/planowanie i praca zespołowa 

P6S_UU - Uczenie się/planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób 

P6S_KR - Oceny/krytyczne podejście 




