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STUDIA PODYPLOMOWE

ZARZADZANIE PROJEKTAMI EFS I EFRR
(W NOWEJ PERSPEKTYWIE 2014-2020)
Studia podyplomowe umożliwiają zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności
w zakresie możliwości pozyskiwania i wykorzystania zewnętrznych źródeł finansowania
pochodzących z Europejskiego Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Dzięki prowadzonym w ramach toku kształcenia wykładom, ćwiczeniom i warsztatom,
słuchacz będzie mógł nabyć szereg umiejętności praktycznych dotyczących między innymi
wnioskowania o dofinansowanie przedsięwzięcia, procedur związanych z prowadzeniem projektu,
metodami ich administrowania, sprawozdawczości czy rozliczenia projektów. W programie studiów
znajdują się również bardzo istotne kwestie związane z prawodawstwem, np. Prawem Zamówień
Publicznych czy zasadami udzielania Pomocy Publicznej.

Cel

Celem głównym proponowanych studiów podyplomowych jest przygotowanie
wykwalifikowanej kadry do wielopłaszczyznowego zarządzania projektem
finansowanymi ze środków EFS i EFRR.

Adresaci

Studia skierowane są do wszystkich zainteresowanych tematyką zarzadzania
projektami, a przede wszystkim do osób będących w kadrze zarządzającej
projektami, pracowników urzędów zarządzającymi funduszami unijnymi,
pracowników JST oraz przedsiębiorców i ich pracowników, wykorzystujących
środki pochodzące z UE.

Korzyści

Program studiów podyplomowych umożliwi uzyskanie kompetencji
zawodowych, których walory praktyczne powinny zwiększać atrakcyjność jego
absolwentów na współczesnym konkurencyjnym rynku pracy, na którym
umiejętność zarządzania projektami jest często kluczem do sukcesu.
Oferujemy:
 nowoczesne programy nauczania,
 koordynatora - opiekuna kierunku,
 wykładowców z doświadczeniem praktycznym (wiedza ekspercka),
 interaktywną formę zajęć - gry biznesowe, case studies, warsztaty,
 przyjazną dla uczestnika organizacja studiów,
 dogodny, ratalny system płatności,
 wsparcie doradcy edukacyjnego – fachowe wsparcie w zakresie kierunku
studiów, planowania kariery zawodowej czy własnej ścieżki rozwoju
zawodowego.

Program

Blok teoretyczny:
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1. Podstawowa wiedza o wspólnotowej polityce regionalnej
2. Źródła informacji o wspólnotowych instrumentach polityki spójności
3. Europejskie fundusze pomocowe
4. System wdrażania polityki spójności w Polsce w latach 2014-2020
Blok praktyczny:
1. Zarządzenie projektami i ich realizacja
2. Prawo zamówień publicznych
3. Sprawozdawczość
4. Sposoby rozliczania projektów
5. Podstawy pomocy publicznej
6. Zachowania organizacyjne
7. Finanse w projekcie (księgowość)
8. Zasady aplikowania o środki
9. Monitoring i kontrola projektów
10. Skutecznie rozliczanie projektu
11. Promocja projektu z elementami komunikacji z odpiorcami
12. Zarządzanie ryzykiem w projekcie
Terminarz

Kadra

Dokumenty

Opłaty

miesiące nauki: 8
liczba godzin: 180
liczba zjazdów: 10 (piątek i sobota)
Rekrutacja:
I grupa, nabór czerwiec 2016, termin studiów lipiec 2016 – marzec 2017
II grupa, nabór lipiec-sierpień 2016, termin studiów wrzesień 2016 - maj 2017
Kadrę dydaktyczną stanowi multidyscyplinarny zespół specjalistów, praktyków z
dziedziny pozyskiwania i wykorzystania zewnętrznych źródeł finansowania
pochodzących z Europejskiego Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz wieloletni wykładowcy Wyższej Szkoły Integracji
Europejskiej w Szczecinie. Kadra z wieloletnim stażem pracy zawodowej,
popartym certyfikatami i uprawnieniami.
Szczegółowe informacje na temat kadry znajduja się na stronie www.wsie.pl.
1. Podanie o przyjęcie na studia – do pobrania na www.wsie.pl.
2. Kwestionariusz osobowy – do pobrania na www.wsie.pl.
3. 2 fotografie 37x52 mm.
4. Ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych względnie odpis dyplomu
lub zaświadczenie z własnej uczelni kandydata o studiowaniu na jednym
z dwóch ostatnich lat studiów, inne dokumenty związane ze specyfiką
danych studiów podyplomowych.
Wpisowe - 99 zł
Opłata za rok: 2299,00 zł
Opłata za semestr: 1200,00 zł
studenci III roku WSIE - 10 % zniżki opłaty czesnego przy jednorazowej opłacie
o
studenci II roku WSIE studia II - 10 % zniżki opłaty czesnego przy jednorazowej opłacie
absolwenci WSIE - 5% zniżki opłaty czesnego przy jednorazowej opłacie
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Kadra studiów podyplomowych
Dr Daniel Szostak

Adiunkt w Katedrze Turystyki Wydziału Nauk o Ziemi
Uniwersytetu Szczecińskiego.
Członek panelu ekspertów w ramach
RPO WZ: Turystyka i promocja
turystyki, Transfer technologii i
innowacji, Infrastruktura
społeczeństwa informacyjnego,
Rozwój elektronicznych usług
publicznych; ocena wniosków o
dofinansowanie w ramach RPO WZ.
Realizacja projektów, doradztwa i
szkoleń w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 20072013 oraz w ramach realizowanych zajęć
w Uniwersytecie Szczecińskim, w
Wyższej Szkole Integracji Europejskiej
w Szczecinie, w Wyższej Szkole
Bankowej oraz innych uczelni m.in. jako
członek komisji oceniającej biznes plany
(m.in. turystyka, agroturystyka,
działalność ekologiczna), wykładowca,
doradca i trener: ekologistyka, logistyka
odzysku, ekoturystyka, procedury
aplikowania o środki finansowe na
działalność ekologiczną, metody
poprawy rentowności przedsięwzięć,
ekocertyfikaty, przedsiębiorczość
akademicka, bezpieczeństwo
energetyczne, innowacyjna
przedsiębiorczość, budowanie zespołu i
współpraca w grupie, zarządzanie
zasobami ludzkimi, private equity,
inwestycje w działa sztuki i metale
szlachetne.

dr inż. Edyta Niemiec

Opracowanie studiów wykonalności inwestycji oraz biznes
planów w ramach RPO WZ wraz z dokumentacją aplikacyjną.
Dokumentacja aplikacyjna była przygotowywana zarówno dla
podmiotów sfery biznesowej, jak i dla jednostek samorządu
terytorialnego.
Szkolenia i doradztwo oraz zajęć dydaktycznych na studiach I i II
stopnia, na studiach podyplomowych w zakresie pozyskiwania
funduszy zewnętrznych ze środków Unii Europejskiej,
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz krajowych,
rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz
przygotowania biznes planu i studium wykonalności inwestycji.
Doradca/opiekun osób fizycznych przygotowujących Biznes Plany
na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Ekspert w
Komisjach Oceny Wniosków wniosku o wsparcie finansowe oraz
wniosku o wsparcie pomostowe.
Doświadczenie w zarządzaniu projektami PO KL, pełniąc funkcję
kierownika lub koordynatora projektów.

