Kod przedmiotu
Liczba przyznanych
punktów ECTS
Nazwa przedmiotu (PL)
Nazwa przedmiotu
(EN)
Język prowadzenia
zajęć
Poziom przedmiotu
(PL)
Poziom przedmiotu
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Profil studiów (PL)
Profil studiów (EN)
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Cele przedmiotu (EN)
Efekty kształcenia
przedmiotu (PL)

Efekty kształcenia
przedmiotu (EN)
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Pozyskiwanie funduszy na prace badawczo-rozwojowe
Acquisition of research and development founding
poski
Studia III stopnia
PhD Studies
Chemia, Technologia chemiczna
Chemistry, Chemical Technology
Wydział Chemiczny PŁ (W3)
Dr hab. inż. Beata Kolesińska
Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Inne
…
…
…
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…
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Celem przedmiotu jest uzyskanie praktycznej wiedzy na temat
przygotowywania do pozyskiwania i wnioskowania o fundusze
unijne.
The aim of the course is to obtain practical knowledge of sourcing
and applying for EU funds.
Student potrafi:
1) klasyfikować i opisać różnorodne programy wydatkowania
funduszy strukturalnych
2) klasyfikować i opisać różnorodne programy krajowe finansujące
działalność badawczą
3) klasyfikować i opisać różnorodne programy Unii Europejskiej
finansujące działalność badawczą
4) odszukać na odpowiednich stronach internetowych informacje o
ogłaszanych i realizowanych konkursach na projekty finansowane z
funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
5) zaprojektować i przygotować pełny wniosek projektu
finansowanego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
6) pracować w grupie z uwzględnieniem odpowiedzialności pracy
jednostki za końcowy efekt całej grupy
Student is able to:
1) classify and describe the various programs of the Structural Funds,
2) classify and describe the various programs of the National Funds,
3) classify and describe the various programs of the European Funds,
4) look for relevant websites and information about ongoing contests
advertised on projects funded by EU Structural Funds,
5) design and prepare proposal for funding from EU structural funds,
6) has the ability to prepare a short presentation about assumptions
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Metody i kryteria
weryfikacji efektów
kształcenia (PL)
Metody i kryteria
weryfikacji efektów
kształcenia (EN)

Wymagania wstępne
(PL)
Wymagania wstępne
(EN)
Treści merytoryczne
przedmiotu (PL)

Treści merytoryczne
przedmiotu (EN)
Forma zaliczenia (PL)

Forma zaliczenia (EN)

Literatura podstawowa
(wypełniane w języku
prowadzenia zajęć, bez
tłumaczenia tytułów
publikacji)
Literatura uzupełniająca
(wypełniane w języku
prowadzenia zajęć, bez
tłumaczenia tytułów
publikacji)
Przeciętne obciążenie
studenta pracą własną –
ze zdefiniowaniem form

and the implementation of the two prepared projects, defense the
projects and discussion of their correctness
7) to work in a group with the responsibility of work of units for the
final effect of the whole group
Efekty 1-5: pisemne opracowanie wniosku propozycji projektu
badawczego finansowanego z wybranego źródła finansowania
Efekty 1-6: skrócona prezentacja przygotowywanego projektu wraz z
obroną i dyskusją nad zaproponowanym rozwiązaniem
Efekt 7: obserwacja pracy studentów w zespołach kilkuosobowych
Outcome 1-5: written report of the preparation of the proposal of
project funded by selected source of Founding
Outcome 1-6: short presentation about assumptions and the
implementation of the two prepared projects, defense the projects and
discussion of their correctness
Outcome 7: observation of students work in teams
Podstawowa znajomość przygotowywania wniosków projektów
badawczych
Basic knowledge of preparing proposals for research projects
PROJEKT
przedstawienie podstawowych założeń na temat funduszy
strukturalnych i możliwości pozyskania środków na badania w
ramach programu Horyzont 2020. Omówienie, dyskusja i
przygotowanie wybranego projektu celem uzyskania finansowania ze
środków Unii Europejskiej.
PROJECT
the preparation of project for application on EU (Horizon 2020)
founded financial support.
Pisemny raport z przygotowania wniosku o finansowanie nowego
projektu ze środków Unii Europejskiej.
Prezentacja założeń i wyników przygotowania projektu.
Ocena końcowa składa się w 75% z oceny pisemnego raportu oraz
25% z oceny ustnej obrony przygotowanego projektu.
The written report on preparation of new project founded from
European Union. The assessment consists in 75% of assessment
written report and 25% of presentation and defense of prepared
project.
„Fundusze Unijne i europejskie” Aneta Szymańska, Wydawnictwo
Złote Myśli, ISBN: 978-83-7582-229-8

Regulaminy poszczególnych konkursów

Suma wszystkich form zajęć
Udział w konsultacjach
Udział w pisemnych i/lub praktycznych formach weryfikacji

15
5
1
2

pracy własnej (PL)

Przygotowanie pisemnego raportu z przygotowania wniosku o
finansowanie nowego projektu ze środków Unii Europejskiej
Przygotowanie prezentacji na podstawie założeń i wyników z
przygotowania obydwu projektów 1
Suma godzin
Przeciętne obciążenie
Total hours of different forms of classes
studenta pracą własną – Participation in consultation
ze zdefiniowaniem form Participation in written and/or practical forms of assessment
pracy własnej (EN)
Preparation writing report on the preparation of project for
application on EU founded financial support
Preparation of the presentation on the basis of assumptions and
results from the training project
Total hours
Uwagi (PL)
Uwagi własne
publikowane (PL)
Uwagi własne
publikowane (EN)
Data aktualizacji
28.02.2014

25
4
50
15
5
1
25
4
50
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