
AKADEMIA WSB 

 WZ CIESZYN 

Kierunek studiów: ZARZĄDZANIE 

Przedmiot:  Projekty publiczne  

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Poziom kształcenia: studia II stopnia 

Liczba godzin w 

semestrze 

1 2 

I II III IV 

Studia stacjonarne 

(w/ćw/lab/pr/e) 
  26ćw  

Studia niestacjonarne 

(w/ćw/lab/pr/e) 
  12ćw  

WYKŁADOWCA 

 

 

FORMA ZAJĘĆ 

 

Ćwiczenia   

CELE PRZEDMIOTU 

 

• Zdefiniowanie projektu i przedstawienie cech projektu 

• wyjaśnienie dylematów dotyczących pojęcia projektu publicznego. 

• Poznanie źródeł finansowania projektów publicznych  

• Określenie miejsca zarządzania projektami w systemie zarządzania organizacją publiczną . 

• Zapoznanie z procedurą i podstawowymi narzędziami przygotowywania i finansowania  
projektów publicznych 

Odniesienie do efektów uczenia się Opis efektów uczenia się Sposób weryfikacji 

efektu uczenia się Efekt kierunkowy PRK 

WIEDZA 

Z2_W02 P7S_WG Uwzględniając wiedzę z zakresu projektów publicznych 

zna i rozumie w świetle ujęć teoretycznych istotę i 

dynamikę współczesnych systemów gospodarczych  oraz 

skutki ekonomiczne i zarządcze różnic w zaawansowaniu 

gospodarczym państw i regionów 

test wiedzy  

ocena ćwiczeń 

wykonywanych w 

ramach poszczególnych 

zadań  

 

Z2_W03 P7S_WK Uwzględniając wiedzę z zakresu projektów publicznych 

zna w pogłębionym stopniu współczesne koncepcje oraz 

narzędzia kooperacji i konkurencji między systemami 

gospodarczymi i przedsiębiorstwami; 

test wiedzy  

ocena ćwiczeń 

wykonywanych w 

ramach poszczególnych 

zadań  

Z2_W14 P7S_WK Uwzględniając wiedzę z zakresu projektów publicznych 

zna zasady planowania, organizacji i prowadzenia 

działalności gospodarczej w tym  przepisy regulujące 

funkcjonowanie podmiotów gospodarczych oraz przepływ 

towarów, usług i ludzi na jednolitym rynku europejskim 

test wiedzy  

ocena ćwiczeń 

wykonywanych w 

ramach poszczególnych 

zadań  

UMIEJĘTNOŚCI 

Z2_U01 P7S_UW potrafi dokonywać obserwacji zjawisk i procesów w 

organizacji oraz analizy i interpretacji w zakresie projektów 

publicznych 

aktywny udział w 

dyskusji,  

obserwacja wykonania 

zleconego zadania 

grupowego 

Z2_U05 P7S_UW potrafi posługiwać się przepisami prawa krajowego oraz 

europejskiego w zakresie projektów publicznych w celu 

uzasadniania konkretnych działań i decyzji 

aktywny udział w 

dyskusji,  

obserwacja wykonania 

zleconego zadania 

grupowego  



Z2_U08 P7S_UW Potrafi integrować wiedzę z różnych dziedzin w celu 

tworzenia innowacyjnych rozwiązań w zakresie projektów 

publicznych 

aktywny udział w 

dyskusji, obserwacja 

wykonania zleconego 

zadania grupowego  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Z2_K01 P7S_KK  Jest gotów do samodzielnego zdobywania i doskonalenia 

wiedzy w zakresie projektów publicznych 

obserwacja zachowań i 

umiejętności podczas 

zajęć oraz podczas 

wykonywania pracy 

zespołowej 

Z2_K04 P7S_KO jest przygotowany do definiowania i samodzielnego 

kierowania złożonymi projektami publicznymi, w tym 

społecznymi, biorąc odpowiedzialność za aspekty 

ekonomiczne i zarządcze przedsięwzięć 

obserwacja zachowań i 

umiejętności podczas 

zajęć oraz podczas 

wykonywania pracy 

zespołowej  

Z2_K06 P7S_KO Poprzez przygotowanie i realizację projektów publicznych 

jest gotów do działania na rzecz interesu publicznego z 

poszanowaniem zasad społecznej odpowiedzialności 

biznesu oraz zrównoważonego rozwoju 

obserwacja zachowań i 

umiejętności podczas 

zajęć oraz podczas 

wykonywania pracy 

zespołowej  

Nakład pracy studenta  (w godzinach dydaktycznych 1h dyd.=45 minut)**  

 

Stacjonarne 

udział w wykładach =  

udział w ćwiczeniach = 26 

przygotowanie do ćwiczeń = 8 

przygotowanie do wykładu =  

przygotowanie do zaliczenia/egzaminu = 12 

realizacja zadań projektowych = 

e-learning = 

zaliczenie/egzamin = 2 

inne  (konsultacje) = 2 

RAZEM: 50 

Liczba punktów  ECTS: 2 

w tym w ramach zajęć kształtujących umiejętności 

praktyczne: 2 

Niestacjonarne 

udział w wykładach =  

udział w ćwiczeniach = 12 

przygotowanie do ćwiczeń = 16 

przygotowanie do wykładu =  

przygotowanie do zaliczenia/egzaminu = 18 

realizacja zadań projektowych = 

e-learning = 

zaliczenie/egzamin = 2 

inne  (konsultacje) = 2 

RAZEM: 50 

Liczba punktów  ECTS: 2 

w tym w ramach zajęć kształtujących umiejętności 

praktyczne: 2 

WARUNKI WSTĘPNE 

 

Brak 

TREŚCI PRZEDMIOTU 

 

Treści realizowane w formie bezpośredniej:  

 

• Definicja strategii, projektu  

• Określenie sytuacji rozwojowej  podmiotu/miasta –wyznaczenie problemów  

• Wybrane metodyki przygotowania i zarządzania projektami  

• Struktura Funduszy Europejskich 

• Instytucje i system realizacji Funduszy Europejskich 

• Ramy polityki w okresie 2021-2027 

• Regulacje prawne,  system wytycznych 

• Planowanie, organizacja, harmonogramy i kontrola projektu publicznego 

• Analiza ryzyka w projekcie  

• Cele projektu, beneficjenci  

• koszty projektu – kwalifikowalność  

• Zamówienia w projektach 



• Sprawozdawczość z realizacji projektu współfinansowanego ze środków EFS  i EFRR 

• Promocja projektu 

 

Treści realizowane w formie e-learning: Nie dotyczy 

LITERATURA  

OBOWIĄZKOWA 

• Wysocki R., Efektywne zarządzanie projektami, Wydanie VII, Onepress 2018. 

• Plata-Nalborski K., Projekty z dotacją. Podręcznik konsultanta, Onepress 2017. 

LITERATURA  

UZUPEŁNIAJĄCA  

• Kapusta M., Zarządzanie projektami krok po kroku, Edgard 2013. 

• Wrana K., Szulc T., Budziński M., Raczek M., Non-spatial factors of development of 
functional urban areas – case study of selected fuas of silesian voivodeship, “STUDIA 
REGIONALIA Journal of the Polish Academy of Sciences: Committee for Spatial Economy 
and Regional Planning & European Regional Science Association (ERSA) Polish Section” 
2016, Volume 47, pp. 51–69. 

• Zawadzak T., Zarządzanie w organizacjach sektora publicznego, Difin 2017. 

• Władek Z., Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej, Difin 2016. 

PUBLIKACJE 

NAUKOWE OSÓB 

PROWADZĄCYCH 

ZAJĘCIA ZWIĄZANE Z 

TEMATYKĄ MODUŁU 

• Publikacja, Non-spatial factors of development of functional urban areas – case study of 
selected fuas of silesian voivodeship, K.Wrana, T.Szulc, M. Budziński, M.Raczek, STUDIA 
REGIONALIA Journal of the Polish Academy of Sciences: Committee for Spatial Economy 
and Regional Planning & European Regional Science Association (ERSA) Polish Section, 
Volume 47, 2016, pp. 51–69  

• Publikacja: Koncepcja kształtowania i rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych na 
przykładzie woj. Śląskiego,  T.Kmieć, K.Wrana, M.Raczek  B.Kmieć , Biuletyn KPZK nr 164 
/ 2015 

• Publikacja: Analiza powiązań funkcjonalnych na obszarze województwa śląskiego, Pr. 
zbior. Pod kierunkiem M.Raczek, ŚLĄSKIE STUDIA REGIONALNE Nr 3 (I) 2012, Katowice 
2012 

• Kilkanaście dokumentów strategicznych (autor/współautor) opracowywanych na zlecenie 
podmiotów publicznych - publikowane elektronicznie na stronach internetowych podmiotów 
zamawiających oraz w odpowiednich BIP 

METODY NAUCZANIA 

 

W formie bezpośredniej: 
 

• Wprowadzenie do zagadnienia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. 

• Realizacja ćwiczeń w trakcie zajęć  
 
W formie e-learning: Nie dotyczy 

POMOCE NAUKOWE • Komputer 

• Projektor multimedialny 

• Platforma e-learningowa 

PROJEKT 

(o ile jest realizowany 

w ramach modułu 

zajęć) 

Nie dotyczy 

 

FORMA  I WARUNKI 

ZALICZENIA  

Zaliczenie na podstawie oceny z testu wiedzy oraz ćwiczeń wykonywanych w ramach 

poszczególnych zadań  

 

 

 

https://allegro.pl/kategoria/marketing-i-zarzadzanie-zarzadzanie-90344?wydawnictwo=Onepress
https://www.empik.com/szukaj/produkt?publisherFacet=edgard

