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Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):
a) przedmiot

b) stopień

c) rok

d) forma studiów

SW

2

2

stacjonarne / niestacjonarne

Status przedmiotu9):
a) semestr

b) Jęz. wykładowy11)

4

polski

Cykl dydaktyczny10):
Celem przedmiotu jest:
- dobycie wiedzy z zakresu samodzielnego pozyskiwania środków publicznych
Założenia i cele przedmiotu12):

a) forma dydaktyczna

b) liczba godzin (stacjonarne i

a1) wykład
Formy dydaktyczne, liczba godzin13): a2) ćwiczenia audytoryjne

niestacjonarne)

20

12

10

4

a3) ćwiczenia laboratoryjne
a4) seminaria
dyskusja
projekt badawczy

(wstawiamy "T" lub
puste)
T

rozwiazywanie problemu
Metody dydaktyczne14):

eksperyment
studium przypadku
gry symulacyjne

analiza i interpretacja tekstów źródłowych

T

indywidualne projekty studenckie

konsultacje

T

inne …

inne…prace pisemne

T

inne …

inne…
A.

inne …

wykłady

Cele, zasady i instrumenty programowania polityki regionalnej i polityki rozwoju obszarów wiejskich wg standardów Unii Europejskiej w latach 2007 2013. Dokumenty programujące rozwój: strategie, plany, programy operacyjne. Usługi turystyczne w programach na lata 2007 – 2013. Wykorzystanie
doświadczeń i dobrych praktyk (przykładów) z minionych trzech lat członkostwa Polski w UE dla rozwoju usług turystycznych. Rodzaje i zasady
udzielania i wykorzystania środków pomocy publicznej. Rodzaje projektów w turystyce. Pojęcie i zasady funkcjonowania partnerstwa publicznoprywatnego. Projekty organizacji pozarządowych, projekty jednostek samorządowych. Pojęcie i rola lokalnych grup działania (LGD) i partnerstw.

Pełny opis przedmiotu15):
B.

ćwiczenia

Wspieranie rozwoju usług turystycznych ze środków publicznych. Dotacje na rozwój turystyki ze środków funduszy europejskich. Rodzaje i dostępność
projektów w regionalnych i centralnych programach operacyjnych (Narodowa Strategia Spójności, Programy Operacyjne); Podmioty biorące udział w
projektach europejskich (instytucja płatnicza, instytucje zarządzające, wdrażające, beneficjenci, komitety monitorujące); Organizacja zespołu
projektowego (pojęcie zespołu, etapy tworzenia zespołu, dobór pracowników); Planowanie przebiegu i zasobów projektu (studium wykonalności
projektu, opracowanie harmonogramu, budżetu); Przygotowanie projektu (przygotowanie harmonogramu projektu, planowanie zasobów, budżetowanie
projektu, wypełnienie wniosku aplikującego); Kwalifikowalność wydatków w danym projekcie; Ewaluacja, monitorowanie i kontrola projektów europejskich
(warunki ustalone w umowie o dofinansowanie, audyt wewnętrzny, kontrola zewnętrzna UE).
Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):
Założenia wstępne17):
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01 - definiować

05 -wyrażanie ocen

02 - opisać

06 -przygotować

03 - wskazać

07 -

04 - inerpretować

08 -

Efekty kształcenia18):
(z kolejnymi numerami, 01, 02, 03 itd.)

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

1,2

praca pisemna przygotowywana w ramach
pracy własnej studenta

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć

ocena eksperymentów wykonywanych w
trakcie zajęć

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu
(aktywność)

egzamin pisemny

test komputerowy

egzamin ustny

inne..przygotowanie projektu

inne…warsztaty ćwiczeniowe

1,2,3,4,6
T

okresowe prace pisemne
Forma dokumentacji osiągniętych
efektów kształcenia 20):

T

złożone projekty

T

inne…warsztaty ćwiczeniowe
inne…
Element oceny

3,4,6

inne..
imienne karty oceny studenta
treść pytań egzaminacyjnych z oceną
inne..
inne..

Waga w %

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

20%

praca pisemna przygotowywana w ramach
pracy własnej studenta
Elementy i wagi mające wpływ na
ocenę końcową21):

ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany
temat

Element oceny

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć

ocena eksperymentów wykonywanych w
trakcie zajęć

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu
(aktywność)

egzamin pisemny

test

egzamin ustny

inne..przygotowanie projektu

inne…warsztaty ćwiczeniowe
Miejsce realizacji zajęć22):

Waga w %

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany
temat

30%

50%

inne..
sala dydaktyczna
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