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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Zarządzanie projektami naukowymi i 
europejskimi 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Management of scientific and European projects 

Kierunek studiów  Socjologia 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina nauki socjologiczne  

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Agnieszka Zaborowska 
 

 

Forma zajęd(katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 15 III 1 

konwersatorium   

dwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Brak  

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 – wyjaśnienie podstawowych pojęd, zasad i trybu zarządzania projektami naukowymi i 
społecznymi 

C2 – zaopatrzenie studentów w wiedzę na temat możliwości finansowania działao/projektów w 
obszarze integracji społecznej, kulturalnej, edukacyjnej, niwelowania różnic społecznych 

C3 – dostarczenie studentom wiedzy na temat Funduszy zewnętrznych 
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Student ma wiedzę na temat możliwych źródeł pozyskiwania 
funduszy; zna zasady aplikowania o środki z funduszy krajowych 
i zewnętrznych 
 

K_W01, K_W05 

W_02 Student zna dokumenty dotyczące finansowania projektów ze 
środków zewnętrznych; zna zasady zarządzania projektami oraz 
monitorowania działao w projekcie 

K_W01, K_W05 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student potrafi rozpoznad zasadnośd finansowania różnych 
przedsięwzięd 

K_U01, K_U04 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student rozumie potrzebę starania się o środki zewnętrzne w 
celu finansowania działao naukowych i społecznych 

K_K02 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Źródła informacji o funduszach zewnętrznych  
2. Analiza dostępnych możliwości wykorzystywania funduszy 
3. Ścieżka aplikowania – poszczególne etapy i elementy 
4. Zasady przygotowania projektu 
5. Kwalifikowalnośd wydatków w projekcie 
6. Budżet projektu 
7. Zarządzanie projektem, dokumentacja projektu 
8. Monitorowanie i ewaluacja projektu 

 

V. Metody realizacjii weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 wykład konwersatoryjny egzamin ustny karta egzaminu 

W_02 wykład konwersatoryjny egzamin ustny karta egzaminu 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 wykład konwersatoryjny egzamin ustny karta egzaminu 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 wykład konwersatoryjny egzamin ustny karta egzaminu 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Ocena niedostateczna 
(W) − Student nie ma wiedzy na temat możliwych źródeł pozyskiwania funduszy; nie zna zasad 

aplikowania o środki z funduszy krajowych i zewnętrznych, Student nie zna dokumentów 
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dotyczących finansowania projektów ze środków zewnętrznych; nie zna zasad zarządzania 

projektami oraz monitorowania działao w projekcie. 

(U) – Student nie potrafi rozpoznad zasadności finansowania różnych przedsięwzięd. 
(K) – Student nie rozumie potrzeby starania się o środki zewnętrzne w celu finansowania działao 
naukowych i społecznych. 
 
Ocena dostateczna 
(W) − Student ma wiedzę na temat możliwych źródeł pozyskiwania funduszy; nie zna zasad 

aplikowania o środki z funduszy krajowych i zewnętrznych, Student nie zna dokumentów 

dotyczących finansowania projektów ze środków zewnętrznych; nie zna zasad zarządzania 

projektami oraz monitorowania działao w projekcie. 

(U) – Student nie potrafi rozpoznad zasadności finansowania różnych przedsięwzięd. 
(K) – Student nie rozumie potrzeby starania się o środki zewnętrzne w celu finansowania działao 
naukowych i społecznych. 
  
Ocena dobra 
(W) − Student ma wiedzę na temat możliwych źródeł pozyskiwania funduszy; zna zasady 

aplikowania o środki z funduszy krajowych i zewnętrznych, Student zna dokumenty dotyczące 

finansowania projektów ze środków zewnętrznych; zna zasady zarządzania projektami oraz 

monitorowania działao w projekcie. 

(U) – Student nie potrafi rozpoznad zasadności finansowania różnych przedsięwzięd. 
(K) – Student nie rozumie potrzeby starania się o środki zewnętrzne w celu finansowania działao 
naukowych i społecznych. 
  
Ocena bardzo dobra 
(W) − Student ma wiedzę na temat możliwych źródeł pozyskiwania funduszy; zna zasady 

aplikowania o środki z funduszy krajowych i zewnętrznych, Student zna dokumenty dotyczące 

finansowania projektów ze środków zewnętrznych; zna zasady zarządzania projektami oraz 

monitorowania działao w projekcie. 

(U) – Student potrafi rozpoznad zasadnośd finansowania różnych przedsięwzięd. 
(K) – Student rozumie potrzebę starania się o środki zewnętrzne w celu finansowania działao 

naukowych i społecznych. 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

15 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

15 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

1. Efektywne zarządzanie projektami, R. K. Wysocki, R. McGary, Helion, Gliwice 2005 
2. dokumenty Regionalnych Programów Operacyjnych dla wybranych województw 

Literatura uzupełniająca 

1. Zarządzanie projektami, M. Pawlak, Warszawa 2010r. 

 


