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Moduł kształcenia

Unijne źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw

Nazwa modułu kształcenia w języku angielskim
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Forma kształcenia
Poziom przedmiotu
(podstawowy/specjalnościowy/
ogólnouczelniany/kierunkowy/praktyczny)
Status przedmiotu (obowiązkowy/do wyboru)
Poziom modułu kształcenia
Język wykładowy
Semestr realizacji modułu
Liczba punktów ECTS
Liczba godzin

Founding sources from European Union for enterprises development
Zarządzanie
ogólnoakademicki
studia niestacjonarne
specjalnościowy

Jednostka realizująca moduł
Moduły poprzedzające

do wyboru
I stopień
polski
IV/V/VI
4
Forma modułu: wykład
Forma modułu: ćwiczenia
20
Katedra Finansów i Rachunkowości
Podstawy zarządzania, Teoria organizacji, Rachunkowość finansowa,
Finanse publiczne

Syntetyczna charakterystyka modułu
W module zaprezentowano klasyfikację funduszy dostępnych dla Polski służących rozwojowi przedsiębiorstw,
przedstawiono ich rodzaje, dokonano oceny ich efektywności. Ponadto zaprezentowano analizę porównawczą stopnia
wykorzystania i osiągniętych efektów.

Cele modułu
Celem modułu jest poznanie różnego rodzaju unijnych źródeł finansowania rozwoju przedsiębiorstw, poznanie
mechanizmów ich wykorzystania oraz nabycie umiejętności określenia możliwości ich wykorzystania.

Opis efektów kształcenia modułu
Symbol
efektu
kształcenia
dla modułu

Osiągnięte efekty kształcenia

Odniesienie do efektów kształcenia
dla kierunku
Wiedza:

W_01

Zna znaczenie pragmatyki gospodarczej w
zarządzaniu finansami w obszarze unijnych
źródeł finansowania rozwoju

K_W12+

Umiejętności:
U_01

K_01

Prognozuje i analizuje procesy i zjawiska
finansowe zachodzące w obrębie
przedsiębiorstwa i gospodarki

K_U01+

Kompetencje społeczne:
Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa
w opracowywaniu i wdrażaniu rożnego rodzaju
projektów, z uwzględnieniem ich aspektów
finansowych i ekonomicznych oraz prawnych

K_K06+

Treści kształcenia modułu
1.
2.
3.

Forma modułu: wykład
Rodzaje funduszy europejskich
Stopień wykorzystania funduszy europejskich przez
Polskę na tle innych krajów UE
Pojęcie rozwoju przedsiębiorstw i jego kierunki

Forma modułu: ćwiczenia

4.
5.

Wpływ środków europejskich na rozwój
przedsiębiorstw
Ocena efektywności zewnętrznych źródeł
finansowania rozwoju
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Metody dydaktyczne
Wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi, case study

