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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA 
Kod 

 przedmiotu: Ap-G-02P 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 (E) 30 - -  - 5 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 (E) 18 - -  - 5 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Monika Kaczurak- Kozak 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot dotyczy podstaw wiedzy z zakresu rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych i obejmuje: zasady 
rachunkowości, jej terminologię, elementy organizacji rachunkowości, składniki majątku i źródła ich finansowania oraz 
podstawowe wymogi w zakresie ewidencji księgowej, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania jednostek 
sektora finansów publicznych. 
 

Cel kształcenia: 
Zaznajomienie z zasadami rachunkowości, jej organizacją, zakresem sprawozdawczości oraz podstawami ewidencji 
księgowej. Opanowanie zasad i nabycie umiejętności księgowania operacji gospodarczych. Zapoznanie z zasadami 
funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych, w szczególności jednostek budżetowych oraz samorządowych 
zakładów budżetowych. Zwrócenie uwagi na wpływ specyfiki funkcjonowania jednostek budżetowych oraz samorządowych 
zakładów budżetowych na sposób ewidencji księgowej.   
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji: znajomość podstawowych pojęć 
ekonomicznych i z zakresu finansów publicznych 
 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 
Wiedza 

W01 definiuje składniki aktywów i pasywów kolokwium, egzamin K_W26 

W02 
ma wiedzę z zakresu organizacji rachunkowości w 
obszarze dokumentacji księgowej, inwentaryzacji 
oraz wyceny składników aktywów i pasywów 

egzamin 
K_W25 
K_W26 

W03 
zna ogólne zasady ewidencji operacji 
gospodarczych na kontach księgowych 

kolokwium, egzamin K_W26 

W04 
rozróżnia zasady poprawiania błędów w dowodach 
księgowych i zapisach księgowych 

kolokwium, egzamin K_W26 

W05 
zna zasady ewidencji operacji gospodarczych w 
jednostkach budżetowych oraz samorządowych 
zakładach budżetowych 

zadania rozwiązywane na 
ćwiczeniach,, egzamin 

K_W26 

W06 
ma ogólną wiedzę na temat ewidencji w budżecie 
jednostki samorządu terytorialnego 

egzamin K_W26 

Umiejętności 

U01 potrafi klasyfikować aktywa i pasywa 
zadania rozwiązywane na 

ćwiczeniach, egzamin 
K_U29 

U02 stosuje zasady funkcjonowania kont księgowych 
zadania rozwiązywane na 

ćwiczeniach, egzamin 
K_U29 
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U03 
umie ewidencjonować operacje gospodarcze na 
kontach księgowych dla jednostek budżetowych 
oraz samorządowych zakładów budżetowych 

zadania rozwiązywane na 
ćwiczeniach, egzamin 

K_U29 

U04 
umie zastosować konta służące do ewidencji w 
budżecie jednostki samorządu terytorialnego 

zadania rozwiązywane na 
ćwiczeniach, egzamin 

K_U29 

U05 stosuje zasady poprawiania błędów księgowych 
zadania rozwiązywane na 

ćwiczeniach  
K_U29 

Kompetencje społeczne 

K01 
przestrzega obowiązujących przepisów prawa i 
regulaminów wewnętrznych 

zadania rozwiązywane na 
ćwiczeniach 

K_K07 

K02 

ma świadomość znaczenia rachunkowości w 
działalności jednostek sektora finansów 
publicznych i realizowanej przez nią funkcji 
informacyjnej 

aktywność na zajęciach, 
zadania rozwiązywane na 

ćwiczeniach 
K_K03, K_K07 

K03 ma poczucie odpowiedzialności zawodowej 
aktywność na zajęciach, 

zadania rozwiązywane na 
ćwiczeniach 

K_K04, K_K06 

K04 
jest dokładny i systematyczny w wykonywaniu 
zadań zawodowych 

zadania rozwiązywane na 
ćwiczeniach 

K_K03 

K05 
potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i 
umiejętności 

kolokwium, egzamin K_K06 

 

Treści kształcenia: 
Wykłady 
˗ Istota i zasady rachunkowości.  
˗ Zasoby majątkowe i źródła ich pochodzenia.  
˗ Dokumentacja księgowa.  
˗ Inwentaryzacja i wycena składników majątkowych.  
˗ Bilans. Operacje gospodarcze i ich wpływ na składniki bilansu.  
˗ Konto księgowe.  
˗ Zasady gospodarki finansowej sektora finansów publicznych.  
˗ Ewidencja operacji gospodarczych na kontach bilansowych i wynikowych w jednostkach budżetowych oraz 

samorządowych zakładach budżetowych. 
˗ Ewidencja dochodów i wydatków w jednostkach budżetowych.  
˗ Plan kont dla budżetu JST. Ewidencja wykonania budżetu.  
 
Ćwiczenia 
˗ Klasyfikacja środków gospodarczych i źródeł ich pochodzenia oraz sporządzanie bilansu.  
˗ Wpływ operacji gospodarczych na składniki bilansu.  
˗ Ewidencja operacji gospodarczych na kontach bilansowych.  
˗ Plan kont dla jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych.  
˗ Ewidencja podstawowych operacji gospodarczych na kontach bilansowych i wynikowych w jednostkach budżetowych 

oraz samorządowych zakładach budżetowych 
˗ Ewidencja dochodów i wydatków budżetowych w jednostkach budżetowych.  
˗ Ewidencja wykonania budżetu JST 
 
Metody/techniki dydaktyczne: 
˗ Wykłady audytoryjne z wykorzystaniem foliogramów oraz rozwiązywaniem przykładów praktycznych problemów 

ewidencyjnych. Ćwiczenia dotyczą rozwiązywania praktycznych problemów ewidencyjnych i ich interpretacji.  
 

Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  
( 0 - 50)% - ndst   (70 - 80)% - db 
(50 - 60)% - dst   (80 - 90)% - db plus 
(60 - 70)% - dst plus  (90 -100)% - bdb 
 
Sposób zaliczenia: 
Ocena z przedmiotu (egzaminu), która jest średnią ważoną oceny z egzaminu końcowego (60%) i zaliczenia ćwiczeń (40%) 
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Literatura: 
˗ A. Kwacz, M. Kaczurak – Kozak, Podstawy rachunkowości, PWSZ, Sulechów 2007, 
˗ K. Winiarska, M. Kaczurak-Kozak, Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer, Warszawa 2013. 
˗ A. Kwacz, M. Kaczurak–Kozak, Podstawy rachunkowości budżetowej, PWSZ, Sulechów 2003, 
˗ M. Kaczurak–Kozak, Podstawy rachunkowości samorządowych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych. Zbiór 

zadań, PWSZ, Sulechów 2010. 
Akty prawne: 

˗ Ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.). 
˗ Ustawa z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.). 
˗ Rozporządzenie Ministra Finansów z 5.07.2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont 

dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych 
zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających 
siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r., poz. 289). 

 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć   
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: EKONOMIKA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Kod 
 przedmiotu: Ap-G-03P 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 - - -  - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 18 - - -  - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Barbara Jurkowska  

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot dotyczy podstawowych zagadnień z zakresu funkcjonowania Unii Europejskiej oraz procesów i zjawisk 
zachodzących w Europie i obejmuje zagadnienia prawne UE, przedstawia procesy zachodzące we współczesnym świecie, 
system podmiotowy i instytucjonalny UE, integrację walutową oraz cele, zasady i instrumenty polityk wspólnotowych UE.  
 

Cel kształcenia: 
Opanowanie i rozumienie pojęć, a także prawidłowości i problemów związanych z ekonomiką integracji europejskiej oraz 
nabycie umiejętności do poprawnej analizy zjawisk ekonomiczno-społecznych zachodzących w Europie.  

 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji: znajomość podstawowych zagadnień 
dotyczących Unii Europejskiej 
 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
ma wiedzę na temat procesów integracyjnych  
w Europie 

Kolokwium 
K_W25 

W02 zna istotę powstania, cele i zadania UE Kolokwium K_W25 

W03 
zna główne zasady funkcjonowania Unii Gospodarczo-
Walutowej oraz ma podstawową wiedzę na temat 
integracji walutowej 

Kolokwium K_W25 

Umiejętności 

U01 
posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk 
ekonomiczno-społecznych występujących w Europie  

zadania  
rozwiązywane na 

ćwiczeniach 
K_U29 

U02 
posiada umiejętność wyrażania własnych poglądów na 
temat procesów integracyjnych w Europie 

dyskusja K_U29 

Kompetencje społeczne 

K01 
rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy na temat procesów 
integracyjnych w Europie 

aktywność na 
zajęciach  

K_K01 

K02 jest otwarty na świat i zrozumienie dla innych kultur K_K02 

K03 
potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę  
i umiejętności 

K_K06 

 
Treści kształcenia: 
Wykład wprowadzający do przedmiotu ekonomiki integracji europejskiej.  Globalizacja i jej uwarunkowania. Integracja 
regionalna.  
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Cele, warunki i formy integracji europejskiej. Cele i formy integracji europejskiej  
System podmiotowy Unii Europejskiej. System instytucjonalny Unii Europejskiej. Funkcje i skład instytucji unijnych. Tryb i 
sposób ich powoływania. Zakres kompetencji. 
System prawny Unii Europejskiej. Źródła prawa wspólnotowego. Podstawowe akty prawne.  
Polityka regionalna Unii Europejskiej. Cele i założenia polityki regionalnej w latach 2007 – 2013 oraz 2014-2020. 
Analiza danych dotyczących zróżnicowania poziomu życia i tempa wzrostu gospodarczego w różnych krajach Europy 
Integracja walutowa. Definicje, przesłanki. Etapy integracji walutowej. Ekonomiczne warunki członkostwa (kryteria 
konwergencji).  
Polityka społeczna Unii Europejskiej. Sytuacja demograficzna na świecie. Podmioty realizujące politykę społeczną UE. 
Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Początki wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE. 
Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony. 
Integracja sąsiedzka. Współpraca transgraniczna w Europie. Istota i znaczenie integracji sąsiedzkiej. Formy współpracy 
transgranicznej. Euroregiony na granicach Polski. Przesłanki tworzenia, istota i znaczenie euroregionów. 
Europejska Polityka Sąsiedzka. Członkostwo w Europejskiej Polityce Sąsiedztwa. Sposób działania. Finansowanie. 
 
Metody/techniki dydaktyczne: 

Podczas wykładów ilustrowane będą materiały poglądowe (prezentacja multimedialna). Przedstawione zostaną studia 
przypadków, a także scenariusze nawiązujące do określonego celu zajęć i stanowiących podstawę do konwersacji.  
 

Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  
( 0 - 50)% - ndst   (70 - 80)% - db 
(50 - 60)% - dst   (80 - 90)% - db plus 
(60 - 70)% - dst plus  (90 -100)% - bdb 

 
Sposób zaliczenia: 
˗ Zaliczenie na ocenę na podstawie zaliczenia kolokwium obejmującego zagadnienia prezentowane podczas wykładów  
˗  

Literatura podstawowa: 
1. Latoszek E., Integracja europejska : mechanizmy i wyzwania, Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 2007.   
2. Murzyn D., Polityka spójności UE a proces zmniejszania dysproporcji w rozwoju gospodarczym Polski, C. H. Beck, 

Warszawa 2010.  
3. Pinder J., Usherwood S., Unia Europejska, PWE, Warszawa 2009.  

4. Riedel R., Unia Europejska w XXI wieku: polityczno-prawna wspólnota interesów, Adam Marszałek, Toruń 2010.  

5. Wasilewski T., Unia Europejska : od Traktatów Rzymskich do Traktatu Lizbońskiego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 

Toruń 2008. 

Literatura uzupełniająca: 
1. Borkowski P.J., Międzyrządowość w procesie integracji europejskiej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 

2013. 
Akty prawne: 
1.Traktaty Unii Europejskiej    

  Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć    

http://www.naukowa.pl/wydawnictwo/Oficyna-Wydawnicza-ASPRA-JR,227
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa 
przedmiotu: 

POLITYKA REGIONALNA UE 
Kod 

przedmiotu: 
Ap-G-04P 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne 
godzin 
ogółem 

15 15 - -  - 2 

Studia niestacjonarne 
godzin 
ogółem 

9 
 

9 - -  - 2 

Odpowiedzialny za 
przedmiot: 

doc. dr Andrzej Łączak 

Prowadzący zajęcia 
dydaktyczne: 

 

 
Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot obejmuje swym zakresem genezę oraz podstawowe cele i zasady polityki regionalnej UE. 
W trakcie zajęć zostaną poddane analizie uwarunkowania członkostwa Polski w Unii Europejskiej, 
szanse i zagrożenia dla polskich regionów oraz rodzaj działań dostosowawczych. 
 
Cel kształcenia: 
˗ Zapoznanie z podstawowymi pojęciami związanymi z polityką regionalną, 
˗ Zapoznanie z regulacjami prawnymi w zakresie polityki regionalnej, 
˗ zapoznanie z zasadami europejskiej polityki regionalnej, 
˗ zapoznanie z celami europejskiej polityki regionalnej, 
˗ zapoznanie z zasadami finansowania europejskiej polityki regionalnej 
 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji: Podstawowa znajomość 
prawa administracyjnego, podstawowa wiedza z zakresu struktury administracji centralnej i terenowej 
 
Efekty kształcenia 

Symbol Opis efektu kształcenia 

Sposób 
sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
posiada wiedzę z zakresu prawa polityki 
regionalnej i potrafi stosować przepisy 
prawne w praktyce 

Kolokwium K_W25 

W02 
posiada wiedzę z zakresu zasad 
finansowania polityki regionalnej oraz 
potrafi wykorzystać ją praktycznie 

Kolokwium K_W26 

W03 
posiada wiedzę obejmującą cele 
europejskiej polityki regionalnej na lata 
2007 - 2013 

Kolokwium K_W15 

Umiejętności 

U01 

potrafi prawidłowo interpretować zjawiska 
polityczne w obszarze polityki regionalnej 
oraz potrafi wykorzystywać to do działań 
praktycznych 

Kolokwium K_U05 

U02 
wykorzystuje wiedzę do analizowania 
procesów w polityce regionalnej 

Kolokwium K_U29 

U03 
posiada umiejętność przewidywania 
zmian administracyjnych wynikających ze 

Kolokwium K_U03 
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zmian prawnych w Unii Europejskich oraz 
samodzielnie potrafi ocenić konsekwencje 
wynikające z tego faktu 

U04 
prawidłowo posługuje się regulacjami 
prawnymi w polityce regionalnej oraz 
potrafi stosować je w praktyce 

Kolokwium K_U28 

U05 
potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w 
działaniu praktycznym 

Kolokwium K_U04 

Kompetencje społeczne 

K01 
Od strony praktycznej jest przygotowany 
do pracy w administracji publicznej 

Kolokwium K_K02 

K02 

potrafi samodzielnie uzupełniać i 
doskonalić zdobytą wiedzę i umiejętności 
oraz wykorzystywać ją do współdziałania 
w grupie 

Kolokwium K_K06 

K04 
potrafi w sposób odpowiedzialny 
wykonywać powierzone zadania poprzez 
właściwą identyfikację problemów 

Kolokwium K_K07 

K05 
posiada świadomość znaczenia 
postępowania w sposób profesjonalny i 
etyczny 

Kolokwium K_K04 

 
Treści kształcenia: 

1. Pojęcie i przesłanki polityki regionalnej. Wyjaśnienie pojęć: polityka regionalna, polityka 
interegionalna, polityka intraregionalna.  

2. Początki wspólnotowej polityki regionalnej. Charakterystyka Unii Europejskiej. Idea i jej 
twórcy. Proces poszerzenia UE.        

3. Zasady funkcjonowania wspólnotowej polityki regionalnej. Zasady generalne. Zasady 
organizacji polityki regionalnej. Zasady finansowania. Zasady oceny.   

4. Cele i założenia polityki regionalnej w latach 2007-2013.     
5. Finansowanie rozwoju regionalnego. Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności w latach 

2007-2013.  
6.  Zasady i system zarządzania środkami strukturalnymi w Polsce. Pozyskiwanie środków 

pomocowych UE w praktyce. Praktyczne wskazówki na temat pozyskiwania unijnych środków 
finansowych.  

7. Zróżnicowanie regionalne w państwach Unii Europejskiej. Charakterystyka państw 
członkowskich. Zróżnicowanie regionalne w poszczególnych krajach UE.  

8. Pojęcie regionu statystycznego UE. Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów 
Statystycznych (NUTS). 

9. Euroregiony w państwach Unii Europejskiej. Euroregiony na granicach Polski. Przesłanki 
tworzenia, istota i znaczenie euroregionów. Euroregionalizacja i jej miejsce w polityce 
regionalnej.  

10. Przyszłość europejskiej polityki regionalnej. Perspektywy i bariery rozwoju polityki regionalnej 
UE. Implikacje dla Polski. 

 
Dodatkowo treści nauczania na ćwiczeniach zostaną poszerzone o następujące zagadnienia: 

Tematyka ćwiczeń: 
1. Charakterystyka Unii Europejskiej. Idea i jej twórcy. Proces poszerzenia UE.  
2. Podstawy, zasady i cele polityki regionalnej w Unii Europejskiej i w Polsce. 
3. Pojęcie i klasyfikacja regionów w UE. Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów 

Statystycznych (NUTS). 
4. Zróżnicowanie regionalne w państwach Unii Europejskiej.  
5. Instrumenty finansowe europejskiej polityki regionalnej. Finansowanie rozwoju regionalnego w 

latach 2007-2013. 
6. Współpraca transgraniczna Polski. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju. Euroregiony w 

państwach Unii Europejskiej oraz na granicach Polski. Przesłanki tworzenia, istota, znaczenie. 
7. Przyszłość europejskiej polityki regionalnej. Implikacje dla Polski. 
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Metody/techniki dydaktyczne: 
Wykład i ćwiczenia problemowe 
 
Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
˗ kolokwium na zakończenie semestru 
˗ obecność na zajęciach 
 
Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według 
następujących kryteriów:  
( 0 - 50)% - ndst  (70 - 80)% - db 
(50 - 60)% - dst   (80 - 90)% - db plus 
(60 - 70)% - dst plus  (90 -100)% - bdb 
 
Sposób zaliczenia: 
Zaliczenie na oceny na podstawie kolokwium 
 
 
Literatura podstawowa: 

1. Dziurbejko T., Planowanie rozwoju gminy jako instrument pozyskiwania funduszy 
pomocowych UE, Difin, Warszawa 2006. 

2. Marszałek A., Integracja europejska. Podręcznik akademicki, PWE, Warszawa 2004. 
3. Nowak Alojzy Z., Milczarek D., Europeistyka w zarysie, Polskie Wydawnictwo ekonomiczne, 

Warszawa 2006.  
4. Wojtaszczyk K. A., Fundusze strukturalne i polityka regionalna Unii Europejskiej, Wyd. 

ASPRA-JR, Warszawa 2005. 
5. Traktat o Unii Europejskiej, Dz. Urz. C 83 z dnia 30 marca 2010 r. 
6. Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, dz. Urz. C 83 z dnia 30 marca 2010 roku. 

Literatura uzupełniająca: 
7. Bajorek-Ziaja H., Ziaja S., Podstawy rozwoju społeczno- gospodarczego w nowym okresie 

programowania 2007- 2013, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2006. 
8. Grosse T. G., Polityka regionalna Unii Europejskiej. przykład Grecji, Włoch, Irlandii i Polski, 

Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004.  
Malendowski W., Ratajczak M., Euroregiony. Polski krok do integracji, Atla2, Wrocław 2000. 

     Materiały pomocnicze: 
1. Dokumenty dotyczące polityki regionalnej w latach 2007-2013: 

- Strategiczne Wytyczne Wspólnoty, 

- Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia,  

- Programy Operacyjne. 
2. Strony internetowe: Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Unii Europejskiej. 
 

Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: MARKETING TERYTORIALNY 
Kod 

 przedmiotu: Ap-G- 05P 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem - - 15 -  - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem - - 9 -  - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Grażyna Świątkowska 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot dotyczy  istoty i znaczenia marketingu terytorialnego dla jednostek terytorialnych. Program obejmuje analizę 
instrumentów marketingu terytorialnego i możliwości ich wykorzystania w praktyce. 
. 

Cel kształcenia: 
Zapoznanie z istotą i celami marketingu terytorialnego. Nabycie umiejętności posługiwania się podstawowymi instrumentami 
marketingu terytorialnego w praktyce.  
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji:  
 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
ma wiedzę z zakresu  istoty i celów marketingu 
terytorialnego 

kolokwium K_W26 

W02 
ma wiedzę o etapach zmian rynkowej orientacji 
jednostek terytorialnych 

kolokwium K_W26 

W03 zna instrumenty marketingu terytorialnego kolokwium K_W26 

Umiejętności 

U01 
potrafi opracować projekt promocji jednostki 
terytorialnej 

prezentacja, referat K_U29 

U02 
potrafi analizować uwarunkowania efektywności 
zastosowania marketingu w jednostkach 
terytorialnych 

kolokwium K_U29 

U03 
potrafi wykorzystać uzyskaną wiedzę w działaniu 
praktycznym 

prezentacja, referat K_U29 

Kompetencje społeczne 

K01 
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i 
potrafi doskonalić nabytą wiedzę 

kolokwium K_K01, K_K06 

K02 
umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów 
promocji jednostki terytorialnej 

prezentacja, referat K_K02 

K03 
ma świadomość znaczenia marketingu 
terytorialnego dla jednostek terytorialnych 

kolokwium K_K05 

 
Treści kształcenia: 

˗ Pojęcie i cele marketingu terytorialnego. 
˗ Instrumenty marketingu mix w odniesieniu do jednostki terytorialnej.  
˗ Terytorium jako specyficzny produkt. Analiza subproduktów terytorialnych. 
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˗ Rola promocji w marketingu terytorialnym. Instrumenty i funkcje promocji.    
˗ Marketingowe instrumenty oddziaływania na inwestorów krajowych i zagranicznych. 
˗ Wizerunek jednostki terytorialnej – funkcje, typy wizerunku. 
˗ Prezentacja projektów promocji wybranej jednostki samorządu terytorialnego. 
˗ Internet jako narzędzie realizacji funkcji marketingowej przez jednostki samorządu terytorialnego.  

 

 
Metody/techniki dydaktyczne: 

˗ Laboratorium 

 
Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  
( 0 - 50)% - ndst   (70 - 80)% - db 
(50 - 60)% - dst   (80 - 90)% - db plus 
(60 - 70)% - dst plus  (90 -100)% - bdb 
 

Sposób zaliczenia: 
Zaliczenie z oceną 

 
Literatura: 
˗ Szromnik A., Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2009. 
˗ Duczkowska – Piasecka, M., Marketing terytorialny. Jak podejść do rozwoju z korzyścią dla wszystkich, Difin, 

Warszawa 2013. 
˗ Marketing terytorialny w rozwoju miast i regionów, red. P. Lityński, PWSZ, Nowy Sącz 2009. 
˗ Glińska E., Florek M., Kowalewska A., Wizerunek miasta. Od koncepcji do wdrożenia, Wolters Kluwer, Warszawa 2009. 
˗ Michalski E., Marketing. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2004.  
˗ Strzelecki Z. (red.), Gospodarka regionalna i lokalna, PWN, Warszawa 2009.  

 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Gospodarka przestrzenna 
Kod 

 przedmiotu: Ap-G-06P 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 15 - -  - 3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 9 - -  - 3 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Barbara Jurkowska 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot dotyczy zagadnień z zakresu gospodarki przestrzennej i obejmuje: problematykę kształtowania i 
zagospodarowania przestrzennego wsi, miast, regionów.  
  
Cel kształcenia: 
Nabycie umiejętności posługiwania się podstawowymi pojęciami zakresu gospodarki przestrzennej, rozumienia ich i 
wykorzystania w praktyce.  
 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
ma podstawową wiedzę na temat mechanizmów 
kształtowania przestrzeni społeczno-ekonomicznej 

Kolokwium K_W26 

W02 
ma podstawową wiedzę na temat pojęć z 
gospodarki przestrzennej i rozumie je  

Kolokwium K_W26  

W04 
ma podstawową wiedzę na temat obowiązującego 
porządku prawnego w zakresie planowania 
przestrzennego w Polsce 

kolokwium 
K_W25  

Umiejętności 

U01 
potrafi dokonać oceny uwarunkowań polskiej 
polityki przestrzennej w wymiarze lokalnym i 
regionalnym 

praca kontrolna, 
aktywność na 

zajęciach 
K_U29 

U02 

potrafi prawidłowo kształtować przestrzeń 
gospodarczą z zachowaniem zasad 
zrównoważonego rozwoju 

praca kontrolna, 
aktywność na 

zajęciach 

K_U29 

U03 

potrafi dokonać analizy słabych i mocnych stron 
związanych z rozwojem regionalnym i lokalnym 

praca kontrolna, 
aktywność na 

zajęciach 

K_U29 

U04 

posiada umiejętność rozumienia zasad 
funkcjonowania instytucji kształtujących porządek 
prawny w zakresie planowania przestrzennego w 
Polsce 

praca kontrolna, 
aktywność na 

zajęciach 

K_U28 

Kompetencje społeczne 

K01 
potrafi pracować w grupie oraz realizować zadania 
z zakresu gospodarki przestrzennej 

kolokwium, 
aktywność na 

zajęciach 
K_K02 



13 
 

K02 
rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy kolokwium, 

aktywność na 
zajęciach 

K_K01 

K04 

potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i 
umiejętności 

kolokwium, 

aktywność na 

zajęciach 

K_K06 

 
Treści kształcenia: 
Wykłady 

1. Wprowadzenie do przedmiotu. Przestrzeń w gospodarce regionalnej i lokalnej. Przestrzeń i jej składniki. 
Konieczność kształtowania przestrzeni.   

2. Przestrzeń w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego 
a. Cechy przestrzeni 
b. Struktura przestrzeni 
c. Przestrzeń a problemy społeczne  

3. Pojęcie i struktura gospodarki przestrzennej 
a. Cele gospodarki przestrzennej  

4. Podstawy prawne gospodarki przestrzennej 
5. Przestrzenne aspekty rozwoju społecznego i gospodarczego   

a. Społeczno-kulturowe aspekty planowania przestrzennego 

 Podmioty wytwarzania przestrzeni społecznej 

 Zbiorowości społeczne jako podmioty wytwarzania przestrzeni społecznej (rodzina, 
społeczności lokalne, społeczeństwo) 

b. Środowisko przyrodniczo-kulturowe.  
c. Uwarunkowania społeczno-gospodarcze. 

6. Istota i zadania polityki przestrzennej 
a. Uwarunkowania polskiej polityki przestrzennej.  

7. Współpraca transgraniczna w zakresie planowania przestrzennego. Euroregiony. Bariery współpracy 
transgranicznej.  

Ćwiczenia 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Planowanie przestrzenne i jego poziomy. Charakterystyka. 
2. Nowe czynniki zmian w gospodarce przestrzennej. Wiedza, nowe technologie.  
3. Wybrane problemy gospodarki przestrzennej:  

a. Opracowanie koncepcji infrastruktury rowerowej 

b. Farmy wiatrowe a gospodarka przestrzenna 

c. Budownictwo mieszkaniowe a przestrzeń miejska  

d. Cmentarze jako element zagospodarowania 

4. Gospodarka przestrzenna w wybranych w krajach Unii Europejskiej  

5. Rola miast w życiu społeczno-gospodarczym. Problemy środowiskowe i społeczno-ekonomiczne w miastach. 
Konkurencyjność miast. Konkurencyjność regionów. 

 
Metody/techniki dydaktyczne: 
˗ Wykłady i ćwiczenia dotyczą problematyki gospodarki przestrzennej. Podczas wykładów i ćwiczeń ilustrowane będą 

materiały poglądowe (prezentacja multimedialna). Na ćwiczeniach przedstawione zostaną studia przypadków, a także 
scenariusze nawiązujące do określonego celu zajęć i stanowiących podstawę do konwersacji. Studenci przygotują pracę 
pisemną na zadany temat.  

 
Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  
( 0 - 50)% - ndst   (70 - 80)% - db 
(50 - 60)% - dst   (80 - 90)% - db plus 
(60 - 70)% - dst plus  (90 -100)% - bdb 

 
Sposób zaliczenia: 
Zaliczenie z oceną 40 % ćwiczenia, 60 % wykład 

 



14 
 

 
Literatura: 

Dębski J., Gospodarka przestrzenna jako nauka, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa 2005.  
Domański R., Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa 2011.  
Jaroszyński K., Szmytt A., Złakowski Ł., Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, C.H. Beck, Warszawa 
2009.  
Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K., Gospodarka samorządu terytorialnego, PWN, Warszawa 2007.  
Strzelecki Z. (red.), Gospodarka regionalna i lokalna, PWN, Warszawa 2008.  

Akty prawne: 
 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717. 

 

Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: 
ANALIZA FINANSOWA PODMIOTÓW 

SEKTORA PUBLICZNEGO 
Kod 

 przedmiotu: Ap-G-07P 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 (E) - 15 -  - 3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 (E) - 9 - - 3 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Monika Kaczurak- Kozak 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot dotyczy podstaw wiedzy z zakresu analizy finansowej i obejmuje: terminologię, metody analizy finansowej i ich 
wykorzystanie w praktyce, źródła informacji wykorzystywanych w analizie finansowej oraz odniesienie zagadnień analizy 
finansowej do funkcjonowania podmiotów sektora publicznego.  
 

Cel kształcenia: 
Uzyskanie podstawowej wiedzy z obszaru analizy finansowej. Zapoznanie z metodami analizy finansowej i jej źródłami. 
Praktyczne wykorzystanie wybranych metod w podmiotach sektora publicznego. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji: znajomość podstaw rachunkowości oraz 
podstawowych pojęć ekonomicznych i finansowych 
 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 
Wiedza 

W01 
ma wiedzę z zakresu miejsca analizy, w tym analizy 
finansowej w procesie decyzyjnym 

egzamin K_W26 

W02 
ma wiedzę o źródłach informacji wykorzystywanych w 
procesie analitycznym w podmiotach sektora 
publicznego 

egzamin K_W26 

W03 
zna metody wykorzystywane w analizie różnych 
obszarów działalności podmiotów sektora publicznego 

egzamin  K_W26 

Umiejętności 

U01 
umie wykorzystywać odpowiednie metody do analizy 
działalności podmiotów sektora publicznego 

zadania rozwiązywane na 
ćwiczeniach, kolokwium 

K_U29 

U02 
potrafi przeprowadzić ogólną analizę sytuacji 
finansowej jednostki i zinterpretować jej wyniki 

zadania rozwiązywane na 
ćwiczeniach, kolokwium  

K_U29 

U03 
posiada umiejętność rozumienia i analizowania sytuacji 
ekonomiczno-finansowej podmiotu 

zadania rozwiązywane na 
ćwiczeniach, kolokwium  

K_U29 

Kompetencje społeczne 

K01 
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i potrafi 
doskonalić nabytą wiedzę 

kolokwium, egzamin K_K01, K_K06 

K02 
ma świadomość znaczenia analizy finansowej w 
procesie decyzyjnym 

aktywność na zajęciach, 
zadania rozwiązywane na 

ćwiczeniach 
K_K03, K_K07 

K03 
może uczestniczyć w przygotowaniu wstępnej analizy 
finansowej jednostki 

aktywność na zajęciach, 
zadania rozwiązywane na 

ćwiczeniach 
K_K05 
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Treści kształcenia: 
Wykłady 
˗ Teoretyczne podstawy analizy finansowej 
˗ Metody stosowane w analizie finansowej 
˗ Źródła analizy finansowej jednostek sektora finansów publicznych 
˗ Analiza zależności: produkcja – koszty – zysk w wybranych jednostkach sektora finansów publicznych 
˗ Analiza dynamiki i struktury danych bilansu jednostek sektora finansów publicznych 
˗ Analiza ogólna sytuacji majątkowej i finansowej jednostek sektora finansów publicznych 
˗ Ocena kondycji finansowej na podstawie analizy wskaźnikowej 
Ćwiczenia 
˗ Metody analizy finansowej (analiza porównań, analiza przyczynowa) 
˗ Wycena zużycia czynników produkcji 
˗ Koszty jako podstawa decyzji krótkookresowych w wybranych jednostkach sektora finansów publicznych 
˗ Analiza progu rentowności w wybranych jednostkach sektora finansów publicznych  
˗ Kalkulacje cenowe w wybranych jednostkach sektora finansów publicznych 
˗ Wstępna analiza sytuacji majątkowej i finansowej podmiotów sektora publicznego 
˗ Analiza pionowa i pozioma bilansu  
˗ Analiza wskaźnikowa danych bilansu i rachunku zysków i strat jednostek sektora finansów publicznych 
 
Metody/techniki dydaktyczne: 
˗ Wykłady audytoryjne z wykorzystaniem foliogramów. Ćwiczenia dotyczą nabycia umiejętności wykorzystania zdobytej 

wiedzy do rozwiązywania zadań praktycznych.  
 
Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  
( 0 - 50)% - ndst   (70 - 80)% - db 
(50 - 60)% - dst   (80 - 90)% - db plus 
(60 - 70)% - dst plus  (90 -100)% - bdb 

 

Sposób zaliczenia: 
Ocena z przedmiotu (egzaminu), która jest średnią ważoną oceny z egzaminu końcowego (60%) i zaliczenia ćwiczeń (40%) 
 
 

Literatura: 
˗ L. Bednarski, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2000 
˗ M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2009 
˗ Analiza ekonomiczno – finansowa przedsiębiorstwa, pr. zb. pod red. Cz. Skowronek, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004 
 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  



17 
 

PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

Nazwa przedmiotu: 
ZARZĄDZANIE FINANSAMI PODMIOTÓW 

PUBLICZNYCH 
Kod 

 przedmiotu: Ap-G-08P 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 15 - -  - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 9 - -  - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Barbara Jurkowska 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot dotyczy podstawowych zagadnień z zakresu zarządzania finansami i obejmuje: podstawowe pojęcia z zakresu 
finansów, metody prognozowania finansowego oraz metody wyceny projektów gospodarczych i ich wykorzystanie w 
praktyce.  
 

Cel kształcenia: 
Uzyskanie podstawowej wiedzy z obszaru zarządzania finansami. Zapoznanie z metodami zarządzania finansami. Nabycie 
umiejętności praktycznego zastosowania wybranych metod. 

 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji: podstawowe pojęcia ekonomiczne i 
finansowe, podstawy rachunkowości.  
 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
ma podstawową wiedzę z zakresu zarządzania 
finansami przedsiębiorstw  

kolokwium K_W26 

W03 
zna metody wykorzystywane w analizie różnych 
obszarów działalności podmiotów gospodarczych 

kolokwium K_W26 

Umiejętności 

U01 
posiada umiejętność analizowania i rozumienia 
sytuacji ekonomicznej i finansowej podmiotów 
gospodarczych 

rozwiązywanie zadań 
na ćwiczeniach,  

K_U29 

U02 
umie wykorzystywać odpowiednie metody do 
oszacowania wartości pieniądza w czasie 

rozwiązywanie zadań 
na ćwiczeniach, 

kolokwium 
K_U29 

U03 
potrafi poszukiwać sposoby pozyskiwania funduszy 
na rozwój przedsiębiorstwa  

rozwiązywanie zadań 
na ćwiczeniach 

K_U29 

Kompetencje społeczne 

K01 
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i 
potrafi doskonalić nabytą wiedzę 

dyskusja, aktywność na 
zajęciach 

K_K01 

K02 
ma świadomość znaczenia zarządzania finansami 
w procesie decyzyjnym 

dyskusja, aktywność na 
zajęciach 

K_K03, K_K07 

Treści kształcenia: 
Wykłady 

˗ Wprowadzenie do tematyki przedmiotu. Teoretyczne podstawy zarządzania finansami 
˗ Zarządzanie jako kategoria ekonomiczna 
˗ Rodzaje stóp procentowych 
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˗ Wartość pieniądza w czasie. Wartość przyszła i wartość bieżąca 
˗ Rola finansów w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Instrumenty wykorzystywane w procesie zarządzania 

gospodarką 
˗ Finansowanie działalności przedsiębiorstw 
˗ Współczesny rynek usług finansowych. Usługi finansowe i ich klasyfikacja. 

 
Ćwiczenia 
Rozwiązywanie zadań: 

˗ Procent prosty – nominalna i realna stopa procentowa 
˗ Procent składany  
˗ Efektywna stopa procentowa 
˗  Wartość przyszła i obecna pieniądza.  

 
 
Metody/techniki dydaktyczne: 
˗ Wykłady audytoryjne z wykorzystaniem prezentacji audiowizualnych. Ćwiczenia dotyczą nabycia umiejętności 

wykorzystania zdobytej wiedzy do rozwiązywania zadań praktycznych.  
˗  

Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  
( 0 - 50)% - ndst   (70 - 80)% - db 
(50 - 60)% - dst   (80 - 90)% - db plus 
(60 - 70)% - dst plus  (90 -100)% - bdb 
 

Sposób zaliczenia: 
Ocena z przedmiotu, która jest średnią ważoną oceny z kolokwium (60%) i zaliczenia ćwiczeń (40%) 

 
Literatura: 
1. W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Wyd. Difin, Warszawa 2011 
2. P. Karpusia (red.), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej, Lublin 

2006. 
3. B. Kobusiewicz (red.), Zarządzanie finansami i analiza finansowa przedsiębiorstw, Wyd. "Forum Naukowe", Wrocław 

2005. 
4. B. Pomykalska, P. Pomykalski, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa 2007. 
5. A. Rutkowski, Zarządzanie finansami, Polskie Wydaw. Ekonomiczne, Warszawa 2000. 
6. Cz. Skowronek (red.), Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa: zbiór przykładów i zadań, Wydaw. 

Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej, Lublin 2004. 
 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: 
STRATEGIE ROZWOJU LOKALNEGO  

I REGIONALNEGO 
Kod 

 przedmiotu: Ap-G-09P 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 (E) - 15 -  - 3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 (E) - 9 -  - 3 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Grażyna Świątkowska 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot dotyczy tworzenia strategii rozwoju lokalnego i regionalnego. 
 

Cel kształcenia: 
Poznanie metodologii opracowywania strategii rozwoju lokalnego i regionalnego i korzyści z posiadania strategii przez 
jednostki samorządu terytorialnego 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji: 
 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
zna zagadnienia dotyczące gospodarki lokalnej i 
regionalnej 

egzamin K_W26 

W02 
ma wiedzę z zakresu uwarunkowań rozwoju 
lokalnego i regionalnego 

egzamin 
K_W26 

W03 
zna zasady opracowywania strategii rozwoju egzamin 

K_W26 

W04 
ma wiedzę o instrumentach wspierania 
przedsiębiorczości przez jednostki samorządu 
terytorialnego 

egzamin 
K_W26 

Umiejętności 

U01 
analizuje czynniki i bariery rozwoju lokalnego i 
regionalnego 

egzamin K_U29 

U02 
potrafi przeprowadzić analizę strategiczną 
gospodarki lokalnej 

referat K_U29 

U03 
analizuje proponowane w strategiach rozwoju 
przedsięwzięcia 

dyskusja K_U29 

Kompetencje społeczne 

K01 
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i 
potrafi doskonalić nabytą wiedzę 

egzamin K_K01, K_K06 

K02 
umie uczestniczyć w przygotowaniu referatu w 
zespole 

referat K_K02 

K03 
ma świadomość znaczenia wspierania 
przedsiębiorczości przez jednostki samorządu 
terytorialnego 

egzamin K_K05 
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Treści kształcenia: 
Wykłady: 

˗ Rozwój lokalny i jego cele. Istota rozwoju regionalnego. 
˗ Czynniki i bariery rozwoju lokalnego i regionalnego. 
˗ Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego. 
˗ Podobieństwa i różnice między jednostkami terytorialnymi i jednostkami gospodarczymi. 
˗  Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości przez samorządy. 
˗ Cele i podmioty gospodarki lokalnej. 
˗ Rodzaje strategii rozwoju i przyczyny ich opracowywania. 
˗  Korzyści z posiadania strategii rozwoju przez jednostki samorządu terytorialnego. 
˗ Metodologia opracowywania strategii rozwoju. 
˗ Misja i wizja w strategiach rozwoju, cele nadrzędne, strategiczne i operacyjne. 
˗ Problemy opracowywania i wdrażania strategii rozwoju.  

Ćwiczenia: 
˗ Rola władz lokalnych, ekspertów i mieszkańców w procesie opracowywania strategii. 
˗ Formułowanie misji i celów strategicznych. 
˗ Charakterystyka społeczności lokalnej i lokalnej gospodarki. 
˗ Analiza strategiczna jednostki samorządu terytorialnego - prezentacja referatów przygotowanych w zespołach. 
˗ Błędy, jakich należy unikać przy opracowywaniu strategii rozwoju. 
˗ Analiza porównawcza wybranych strategii rozwoju. 

 

Metody/techniki dydaktyczne: 
˗ Wykłady, ćwiczenia 

 

Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  
( 0 - 50)% - ndst   (70 - 80)% - db 
(50 - 60)% - dst   (80 - 90)% - db plus 
(60 - 70)% - dst plus  (90 -100)% - bdb 
 

Sposób zaliczenia: 
Egzamin– ocena jest średnią ważoną oceny z egzaminu (60%) i oceny z ćwiczeń (40%) 

 
Literatura: 
˗ Gospodarka regionalna i lokalna, red. Z. Strzelecki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009. 
˗ Kłosowski W., Warda J., Wyspy szans. Jak budować strategie rozwoju lokalnego? Bielsko-Biała 2001. 
˗ Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego pod red. W. Kosiedowskiego, „Dom Organizatora”, 

Toruń 2005. 
˗ Wojciechowski E., Gospodarka samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa 2012. 
˗ Wojciechowski E., Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2012. 
 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny  

 

Nazwa przedmiotu: 
Audyt i rachunkowość zarządcza  

w instytucjach publicznych 
Kod 

 przedmiotu: Ap-G-10P 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 15 - -  - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 9 - - - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Monika Kaczurak-Kozak 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot dotyczy audytu w jednostkach sektora finansów publicznych i obejmuje zagadnienia związane z jego 
prowadzeniem oraz organizacją komórek audytu wewnętrznego. Zapoznaje również z rachunkowością zarządczą, jej 
zakresem i instrumentami oraz elementami rachunku kosztów. 
 

Cel kształcenia: 
Zrozumienie zasad funkcjonowania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Nabycie 
umiejętności tworzenia odpowiedniej dokumentacji związanej z prowadzeniem audytu wewnętrznego. Zapoznanie  
z zakresem rachunkowości zarządczej, jej funkcjami i instrumentami. Pokazanie elementów rachunku kosztów. 
Wykorzystanie przykładowych instrumentów w praktyce. 
 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji: znajomość podstawowych pojęć z zakresu 
ekonomii, finansów i zarządzania oraz treści funkcji kontroli w organizacji 
 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia efektu  

kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 
Wiedza 

W01 

ma podstawową wiedzę na temat funkcji i zasad 
audytu wewnętrznego w organizacji kolokwium 

K_W10, 

K_W26 

W02 
ma wiedzę na temat podstawowych uwarunkowań 
prawno-organizacyjnych funkcjonowania systemu 
audytu w jednostkach sektora finansów publicznych 

kolokwium 
K_W26 

W03 
definiuje rachunkowość zarządczą, zna jej zakres 
i funkcje 

kolokwium K_W26 

W04 
ma podstawową wiedzę z zakresu kosztów i wyceny 
zużycia środków gospodarczych 

kolokwium K_W26 

Umiejętności 

U01 
potrafi posługiwać się wybranymi normami i zasadami 
dotyczącymi audytu wewnętrznego w instytucjach 
publicznych 

aktywność na zajęciach, 
kolokwium K_U29 

U02 
umie zastosować podstawową metodykę audytu 
wewnętrznego 

zadania rozwiązywane na 
ćwiczeniach, kolokwium 

K_U29 

U03 
potrafi wykorzystać instrumenty rachunkowości 
zarządczej w praktyce zawodowej 

zadania rozwiązywane na 
ćwiczeniach, kolokwium 

K_U29 

Kompetencje społeczne 

K01 
rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy kolokwium, aktywność na 

zajęciach 
K_K01 
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K02 
potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i 
umiejętności 

kolokwium, aktywność na 
zajęciach 

K_K06 

K03 ma poczucie odpowiedzialności zawodowej 
aktywność na zajęciach, 

zadania rozwiązywane na 
ćwiczeniach 

K_K04, K_K06 

 

Treści kształcenia: 
˗ Wprowadzenie w obszar audytu wewnętrznego 
˗ Audyt wewnętrzny w sektorze finansów publicznych. Treść wymagań ustawowych w zakresie audytu 
˗ Standardy i zasady audytu wewnętrznego 
˗ Organizacja audytu wewnętrznego  
˗ Kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego. 
˗ Procedury i techniki audytu 
˗ Etyka w pracy audytorów 
˗ Analiza wyników kontroli instytucji publicznych dotyczących funkcjonowania audytu wewnętrznego  
˗ Rachunkowość zarządcza: pojęcie, zakres, funkcje 
˗ Wycena zużycia środków gospodarczych 

˗ Koszty jako miernik oceny działalności 
 
Metody/techniki dydaktyczne: 
˗ Wykłady audytoryjne z wykorzystaniem materiałów poglądowych (prezentacja multimedialna, foliogramy). Ćwiczenia 

dotyczą nabycia umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy do rozwiązywania zadań praktycznych, z zastosowaniem 
m. in. studiów przypadku 

 
Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  
( 0 - 50)% - ndst   (70 - 80)% - db 
(50 - 60)% - dst   (80 - 90)% - db plus 
(60 - 70)% - dst plus  (90 -100)% - bdb 
 

Sposób zaliczenia: 
Zaliczenie z oceną – ocena jest średnią ważoną oceny z wykładów (60%) i oceny z ćwiczeń (40%) 
 

 
Literatura: 
˗ Podręcznik audytu wewnętrznego w administracji publicznej, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2003, 

http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1091512/podrecznik_audytu_wewnetrznego_w_administracji_publicznej.pdf 

˗ J. Przybylska, Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym, CedeWu 2011, 
˗ Zasady audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych: według najnowszej wersji ustawy o finansach 

publicznych, pr. zb. pod red. T. Kiziukiewicz, DIFIN, Warszawa 2012 
˗ A. Bartoszewicz, Praktyka funkcjonowania audytu wewnętrznego w Polsce, CedeWu, Warszawa 2011 
˗ K. Winiarska, M. Kaczurak-Kozak, Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, 
˗ B. Padurek, Rachunkowość przedsiębiorstw, Aktywa trwałe, koszty działalności oraz ich rozliczenie, Wydawnictwo 

Bożena Padurek, Wrocław 2005, 
˗ Raporty, publikacje Ministerstwa Finansów, NIK 
Akty prawne 

˗ Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 ze zm.) - dział I, VI.. 
˗ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu 

wewnętrznego (Dz. U. Nr 21, poz. 108). 
˗ Komunikat nr 1 Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2011 r. w sprawie wzoru informacji o realizacji zadań z zakresu 

audytu wewnet5rznego (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 1, poz. 6) 
˗ Komunikat nr 4 Ministra Finansów z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego w jednostkach 

sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 5, poz. 23). 
 
 

Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  

javascript:void(0);
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa 
przedmiotu: 

Wykorzystanie funduszy i programów 
pomocowych 

Kod 
przedmiotu: 

Ap-G-11P 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne 
godzin 
ogółem 

- 30 - -  - 2 

Studia niestacjonarne 
godzin 
ogółem 

- 18 - -  - 2 

Odpowiedzialny za 
przedmiot: 

doc. dr Andrzej Łączak 

Prowadzący zajęcia 
dydaktyczne: 

 

 
Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot obejmuje swym zakresem fundusze i programy pomocowe UE oraz metody aplikowania. 
Analizie podlegają źródła finansowania oraz przygotowywanie wniosków o dofinansowanie o 
charakterze infrastrukturalnym. Studenci zapoznają się z rodzajami funduszy europejskich oraz 
systemem organizacyjnym i celami programów pomocowych. Zostaną także zapoznani z elementami 
programowania oraz warunkami wsparcia w ramach programów pomocowych. 
 
Cel kształcenia: 
˗ Nabycie umiejętności analizy programów pomocowych w celu identyfikacji źródeł finansowania, 
˗ Nabycie umiejętności posługiwania się programami informatycznymi służącymi do wypełniania 

wniosków aplikacyjnych, 
˗ Nabycie umiejętności posługiwania się w praktyce celami europejskiej polityki regionalnej, 
˗ Nabycie umiejętności posługiwania się w praktyce zasadami finansowania europejskiej polityki 

regionalnej 
 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji: Podstawowa znajomość 
prawa administracyjnego, podstawowa wiedza z zakresu struktury administracji centralnej i terenowej 
 
Efekty kształcenia 

Symbol Opis efektu kształcenia 

Sposób 
sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
posiada wiedzę z zakresu prawa funduszy 
europejskich  i potrafi stosować przepisy 
prawne w praktyce 

Kolokwium K_W25 

W02 

posiada wiedzę z zakresu zasad 
przygotowywania wniosków o 
dofinansowanie i potrafi stosować ją w 
praktyce 

Kolokwium K_W26 

W03 
posiada wiedzę obejmującą cele 
europejskiej polityki regionalnej na lata 
2007 - 2013 

Kolokwium K_W15 

Umiejętności 

U01 

potrafi prawidłowo interpretować zjawiska 
polityczne w obszarze funduszy UE  oraz 
potrafi wykorzystywać to do działań 
praktycznych 

Przygotowanie 

wniosku K_U28 
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U02 

wykorzystuje wiedzę do analizowania 
procesów w polityce regionalnej 

Przygotowanie 

wniosku K_U28 

U03 

posiada umiejętność przewidywania 
zmian w systemie zarządzania 
funduszami wynikającego ze zmian 
prawnych w Unii Europejskich oraz 
samodzielnie potrafi ocenić konsekwencje 
wynikające z tego faktu 

Przygotowanie 

wniosku 

K_U29 

U04 

prawidłowo posługuje się regulacjami 
prawnymi z zakresy funduszy UE oraz 
potrafi stosować je w praktyce 

Przygotowanie 

wniosku K_U28 

U05 

potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w 
działaniu praktycznym – posługuje się 
programami i aplikacjami służącymi do 
aplikowania w ramach programów UE 

Przygotowanie 

wniosku K_U29 

Kompetencje społeczne 

K01 

Od strony praktycznej jest przygotowany 
do pracy w administracji publicznej 
związanej z organizacją i wdrażaniem 
funduszy UE 

Kolokwium K_K02 

K02 

potrafi samodzielnie uzupełniać i 
doskonalić zdobytą wiedzę i umiejętności 
oraz wykorzystywać ją do współdziałania 
w grupie 

Kolokwium K_K06 

K04 
potrafi w sposób odpowiedzialny 
wykonywać powierzone zadania poprzez 
właściwą identyfikację problemów 

Kolokwium K_K07 

K05 
posiada świadomość znaczenia 
postępowania w sposób profesjonalny i 
etyczny 

Kolokwium K_K04 

 
Treści kształcenia: 

11. Zasady i cele polityki regionalnej, polityki spójności oraz polityk horyzontalnych.  
12. Najważniejsze dokumenty dotyczące funduszy UE – akty prawne i wytyczne. 
13. System wdrażania funduszy europejskich. 
14. Programy operacyjne 
15. System wyboru projektów 
16. Zarządzanie oraz tworzenie projektów 
17. Generator Wniosków Aplikacyjnych – zasady obsługi i wypełniania. 
18. Przygotowanie celu i opisu projektu 
19. Budżet projektu 
20. Harmonogram projektu 

 
Metody/techniki dydaktyczne: 
Ćwiczenia praktyczne oraz interaktywne z wykorzystaniem wniosków elektronicznych oraz 
Generatorów Wniosków Aplikacyjne. 
 
Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
˗ kolokwium na zakończenie semestru 
˗ obecność na zajęciach 
 
Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według 
następujących kryteriów:  
( 0 - 50)% - ndst   (70 - 80)% - db 
(50 - 60)% - dst    (80 - 90)% - db plus 
(60 - 70)% - dst plus   (90 -100)% - bdb 
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Sposób zaliczenia: 
Zaliczenie na oceny na podstawie kolokwium. 
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Warszawa 2006. 

5. Analiza porównawcza wybranych aspektów systemów wdrażania funduszy UE w 
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[przygotowany przez PSDB], Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009 ( 
dostępne na stronie Ministerstwa Infrastruktury u rozwoju – www.mir.gov.pl)., 

6. Przewodnik po źródłach finansowania z Funduszy Europejskich. Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego, Warszawa 2011 (dostępne na stronie Ministerstwa Infrastruktury u rozwoju – 
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na stronie www.mir.gov.pl., oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl 

Literatura uzupełniająca: 
9. Jan Śliwa, Zarządzanie funduszami unijnymi dla przedsiębiorców, Warszawa 2012. 
10. Przemysław Dubiel, Polityka regionalna i fundusze strukturalne w praktyce, Warszawa 2012. 
11. Europejskie bezzwrotne źródła finansowania polityki regionalnej w Polsce: aspekty prawno-

finansowe pod red. Wiesławy Miemiec, Wrocław 2012. 
12. Iwona Nurzyńska, Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków 

publicznych w Polsce, Warszawa 2011. 
13. Grosse T. G., Polityka regionalna Unii Europejskiej. przykład Grecji, Włoch, Irlandii i Polski, 

Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004.  
Malendowski W., Ratajczak M., Euroregiony. Polski krok do integracji, Atla2, Wrocław 2000. 

 Materiały pomocnicze: 
2. Dokumenty dotyczące polityki regionalnej i polityki spójności w latach 2014-2020  
3. Dokumenty dotyczące polityki regionalnej w latach 2007-2013: 

- Strategiczne Wytyczne Wspólnoty, 

- Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia,  

- Programy Operacyjne. 
3. Strony internetowe: Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Unii Europejskiej. 

 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć 
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