Zarządzanie projektami Unii
Europejskiej
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Studia podyplomowe

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/02/15/8865/307494

Cena netto

3 630,00 zł

Cena brutto

3 630,00 zł

Cena netto za godzinę

15,51 zł

Cena brutto za
godzinę

15,51

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

234

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-10-12

Termin zakończenia
usługi

2020-07-01

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-02-15

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-10-31

Maksymalna liczba uczestników

60

Kategoria główna KU

Zarządzanie i organizacja

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług
rozwojowych prowadzących do zdobycia
kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów
podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1
pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o
szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572,
z późn. zm. )

Zakres tematyczny

studia podyplomowe

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i
Przedsiębiorczości w Łomży

Osoba do kontaktu

Justyna Konopka

E-mail

jkonopka@pwsip.edu.pl

Telefon

86 215-66-04

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kształcenia w ramach Podyplomowych Studiów Zarządzanie projektami Unii Europejskiej jest
przekazanie wiedzy dotyczącej zarządzania projektami, ułatwiającej skuteczne działania w
pozyskiwaniu i rozliczaniu projektów finansowanych że źródeł UE. W szczególności będzie to wiedza
z zakresu najważniejszych obszarów zarządzania projektami: wyznaczanie celów, definiowanie
projektu, określanie struktury projektu, planowanie przebiegu realizacji projektu i wykorzystania
zasobów, organizowanie wykonawstwa projektów, motywowanie do realizacji projektu, kontrola
realizacji projektów, koordynowanie prac projektowych, tworzenie dokumentacji projektowej
niezbędnej do aplikowania o środki, tworzenie dokumentacji niezbędnej do rozliczenia projektów.
Duża część zajęć zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem technik interaktywnych.
Zaprezentowana wiedza zostanie poparta zajęciami warsztatowymi, nakierowanymi na trenowanie
konkretnych umiejętności skutecznego stosowania narzędzi i metod zarządzania projektami. Zajęcia
poprowadzą teoretycy jak i praktycy, co gwarantuje niezbędną różnorodność.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Program studiów podyplomowych Zarządzanie projektami Unii Europejskiej realizowany jest w dwóch
modułach
Moduł 1: Kierunkowo-teoretyczny
1. Organizacja i zarządzanie projektami unijnymi
2. Innowacje i projekty innowacyjne
3. Inicjowanie i definiowanie, interesariusze projektów UE

4. Programy operacyjne UE
5. Metodyki zarządzania projektami
6. Wprowadzenie do zarządzania projektami
Moduł 2: Badawczo-praktyczny
1.
2.
3.
4.
5.

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie)
Biznesplan
Analiza finansowa i prognozy finansowe
Wniosek o płatność (SL2014)
Załączniki do wniosku o płatność (dodatkowe dokumenty niezbędne w procesie aplikowania o
środki unijne)
6. Seminarium dyplomowe
7. Opracowanie i przedłożenie zaakceptowanej przez opiekuna pracy dyplomowej

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Absolwent posiada wiedzę praktyczną z zakresu skutecznego funkcjonowania zespołów projektowych
oraz wykorzystania narzędzi i technik kierowania projektami. Uczestnik zapozna się nie tylko z wiedzą
techniczną dotyczącą zarządzania projektem, ale także doświadczy najważniejszych procesów
grupowych. Absolwent uzyskuje również certyfikat PRINCE2 Foundation
Po ukończeniu studiów Absolwent:
- potraﬁ opracować dokumentację aplikacyjną (wniosek o doﬁnansowanie, biznesplan, wymagane
załączniki)
- potrafi opracować wniosek o płatność w systemie SL2014
- potrafi definiować zakres projektu
- umie deﬁniować, etapować i tworzyć harmonogramy projektów, z założeniem liberalnych i
agresywnych czasochłonności realizacji zadań
- słuchacz bierze aktywny udział w pracy zespołowej, prowadzącej do rozwiązywania praktycznych
problemów zarządzania projektami
- potrafi udzielać efektywnej informacji zwrotnej
- wie jak określać optymalną strukturę zarządzania projektem i tworzyć zespół projektowy
- potrafi zanalizować i opisać przedsięwzięcie gospodarcze w kategoriach pieniężnych
- identyfikuje istotne przepływy pieniężne będące efektem podejmowanych działań gospodarczych
- potrafi wyjaśnić zależności między różnymi decyzjami o skutkach finansowych
- potraﬁ dokonać analizy i wyboru optymalnych z ﬁnansowego punktu widzenia przedsięwzięć
inwestycyjnych
- potraﬁ przeanalizować i wycenić zapotrzebowanie na środki ﬁnansowe niezbędne dla realizacji
przedsięwzięć
- potraﬁ przeanalizować i wybrać optymalne z ﬁnansowego punktu widzenia źródło ﬁnansowania
przedsięwzięcia
- zna podstawowe zasady efektywnej komunikacji w zespole
- zna podstawowe zasady pracy zespołowej oraz potraﬁ wymienić czynniki zwiększające i ograniczające
jej skuteczność

- posiada wiedzę na temat zasad współfinansowania z funduszy strukturalnych UE
- rozumie, jakie czynniki determinują prawidłowy proces przygotowania projektu
- umie wyjaśnić zależność pomiędzy okresem programowania a rozwojem rynku wewnętrznego oraz
określić skutki interwencjonizmu finansowego
- jest w stanie wyjaśnić zasady aplikacji oraz prowadzenia projektów współﬁnansowanych z funduszy UE
biorąc pod uwagę zarówno aspekt metodologiczny jak i finansowy
- potraﬁ zidentyﬁkować ograniczenia i spodziewane źródła problemów przy realizacji projektów oraz
przeprowadzić analizę ryzyka projektowego
- umie zaprezentować publicznie wyniki prowadzonych analiz
- posiada umiejętności budowania zespołów, rozwoju i zarządzania nimi oraz komunikowania
interpersonalnego
- potraﬁ współpracować w zespole w sposób zwiększający szansę na osiągnięcie celu projektowego;
stosuje konstruktywne zachowania lidera zespołu projektowego gwarantujące skuteczność jego
działania potrafi tworzyć zaawansowane i adekwatne plany projektów
- potrafi zarządzać zasobami ograniczającymi w projekcie
- ma świadomość właściwych stylów, zachowań i postaw menedżerów projektowych
jest otwarty na krytykę
- umiejętnie radzi sobie w sytuacjach konfliktowych, potrafi rozwiązywać konflikty
- posiada podstawowe umiejętności negocjacyjne, w tym skuteczne komunikowanie się, efektywna
perswazja i inne

Grupa docelowa
Studia są adresowane do absolwentów studiów magisterskich i licencjackich wszystkich kierunków.
Program studiów kierowany jest w szczególności do osób zarządzających projektem lub
przygotowujące się do prowadzenia projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Harmonogram

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Organizacja i zarządzanie
projektami unijnymi

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

2019-10-13

09:00

10:00

1:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko
Obszar specjalizacji

Adam Miara

Doświadczenie zawodowe
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług
Wykształcenie

Lokalizacja usługi
Adres:
Akademicka 14
18-400 Łomża, woj. podlaskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:

