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Program studiów podyplomowych
pn. Fundusze europejskie dla samorządu terytorialnego
I semestr
Lp.

Nazwa przedmiotu

Forma zajęć

Liczba
godzin

Sposób
zaliczenia

ECTS

1

System prawno-instytucjonalny Unii
Europejskiej

Wykład

20

Egz.

4

2

Polityka spójności społecznej
gospodarczej i terytorialnej Unii
Europejskiej

Konwersatorium

20

Zal./oc

3

3

Wspólna Polityka Rolna i Wspólna
Polityka Rybołówstwa Unii
Europejskiej

Konwersatorium

10

Zal./oc.

2

4

Metodologia przygotowania wniosku
o dofinansowanie

Konwersatorium

10

Zal./oc.

2

5

Studium wykonalności inwestycji
i biznes plan – metodologia i zasady
przygotowania

Konwersatorium

15

Zal./oc.

3

6

Krajowe programy operacyjne w
perspektywie finansowej 2014-2020

Konwersatorium

15

Zal./oc.

3

7

Regionalne programy operacyjne w
perspektywie finansowej 2014-2020

Konwersatorium

15

Zal./oc.

3

8

Kwalifikowalność wydatków w tym
podatku VAT

Konwersatorium

8

Zal./oc.

2

II semestr
Forma zajęć

Liczba
godzin

Sposób
zaliczenia

ECTS

Konwersatorium

15

Zal./oc.

3

Konwersatorium.

8

Zal./oc.

2

3

Fundusze norweskie i Fundusz
Szwajcarski oraz programy Horyzont,
Erasmus+, Łącząc Europę

Konwersatorium

8

Zal./oc.

2

4

Partnerstwo publiczno-prywatne

Konwersatorium

8

Zal./oc.

2

5

Procedury aplikowania
o dofinansowanie

Konwersatorium

8

Zal./oc.

2

Lp.
1
2

Nazwa przedmiotu
Zarządzanie projektami i programami
UE
Metodyka zarządzania projektami
PRINCE2
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6

Pomoc publiczna

Konwersatorium

8

Zal./oc.

2

7

Prawo zamówień publicznych
i unijna zasada konkurencyjności
w funduszach europejskich

Konwersatorium

15

Zal./oc.

3

8

Promocja projektów
współfinansowanych ze środków UE

Konwersatorium

8

Zal./oc.

2

Opis studiów
Studia podyplomowe prowadzone będą we współpracy z ekspertami oraz instytucjami
odpowiedzialnymi za wdrażanie programów i projektów dofinansowanych ze środków Unii
Europejskiej. Inicjatywa będzie również objęta patronatem honorowym Wojewody
Mazowieckiego.
Fundusze europejskie stały się w ostatnich latach jednym z najistotniejszych źródeł
finansowanie inwestycji publicznych, zarówno przez administrację rządową jak
i samorządową. W perspektywie finansowej 2014-2020 tylko w ramach polityki spójności
społecznej, gospodarczej i terytorialnej dostępne będzie dla Polski łącznie 82,5 mld euro,
które będą mogły zostać zainwestowane w obszarach takich jak w badania naukowe,
kluczowe połączenia drogowe (autostrady, drogi ekspresowe), rozwój przedsiębiorczości,
transport przyjazny środowisku (kolej, transport publiczny), cyfryzację kraju
(szerokopasmowy dostęp do Internetu, e-usługi administracji) czy włączenie społeczne
i aktywizację zawodową. W wielu obszarach za właściwą dystrybucję środków finansowych
odpowiedzialny będzie samorząd terytorialny na szczeblu wojewódzkim, a możliwość
aplikowania o dofinansowanie w ramach krajowych i regionalnych programów
operacyjnych dostępna będzie dla jednostek samorządu terytorialnego i ich zrzeszeń na
wszystkich szczeblach zasadniczego podziału terytorialnego, tj. gmin, powiatów
i województw. Przygotowanie skomplikowanych projektów, spełniających rygorystyczne
normy wyznaczone przez prawodawstwo Unii Europejskiej (UE) i krajowe, złożone
procedury aplikowania o dofinansowanie oraz wyzwania związane z wdrażaniem
i zarządzaniem dofinansowanymi projektami wymagają od pracowników samorządowych
interdyscyplinarnej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Szczególne znaczenie w tym
przypadku mają kwestie prawne i instytucjonalne, specyfika polityk UE oraz zagadnienia
związane z zarządzaniem projektami.
Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie kompleksowej wiedzy dotyczącej
pozyskiwania dofinansowania i zarządzania projektami dofinansowanymi ze środków Unii
Europejskiej oraz pogłębienie wiedzy o zasadach i uwarunkowaniach funkcjonowania
samorządu terytorialnego w Polsce przez pracowników administracji samorządowej.
Tematyką studiów zainteresowani mogą być także pracownicy organizacji pozarządowych
działający w sferze samorządowej oraz firmy doradcze.
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