KARTA ZGŁOSZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
WYDZIAŁ:
Ekonomii i Zarządzania
NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:
POZYSKIWANIE FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ – PRAKTYCZNE ASPEKTY
PODGRUPA KIERUNKU STUDIÓW (wg załącznika).
Podgrupa społeczna.
CZAS TRWANIA:
Dwa semestry - rok
OPŁATA ZA SEMESTR:
1600 zł.
OPŁATA REKRUTACYJNA:.
85 zł.
REKRUTACJA:
Od 1 października 2019 r. do 30 października 2019 r.
WYMAGANE DOKUMENTY:
- podanie o przyjęcie na studia (formularz uczelniany dostępny na stronie:
http://www.dk.uz.zgora.pl/podyplomowe),
- 2 zdjęcie
- kserokopia dowodu osobistego,
- dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej 85,00 zł,
- dyplom lub odpis dyplomu
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Do 31 marca 2018 r.
DOKUMENTY PRZYJMUJE:
Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Dziekanat Wydziału Ekonomii i Zarządzania, ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra.
tel. + 48 68 328 25 55
e-mail: Sekretariat@wez.uz.zgora.pl
CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA:
- do kogo adresowane: studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych chcących
pozyskać wiedzę z zakresu pozyskiwania środków strukturalnych Unii Europejskiej po roku
2013
- kwalifikacje po ukończeniu studiów absolwenci studiów posiądą wiedzę oraz umiejętności
między innymi z zakresu podstaw prawa europejskiego, polityki regionalnej Unii
Europejskiej, interwencji UE realizowanej w Polsce w latach 2013-2020, umiejętności
przygotowywania kart projektowych, podstaw przygotowywania studiów wykonalności, czy
też kontroli inwestycji współfinansowanych ze środków europejskich.

INFORMACJE DODATKOWE:
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej dało możliwości chociażby partycypowania w jej
budżecie. W tym kontekście istotną rolę odegrają dwa kanały redystrybucji europejskich
środków: Polityka Strukturalna oraz Wspólna Polityka Rolna. Oprócz koniecznej wiedzy
teoretycznej w tym zakresie, ważne będzie pozyskanie wiedzy praktycznej podczas zajęć
warsztatowych. W związku z tym w programie studiów przewidziano zajęcia praktyczne z
zakresu metodologii budowy projektów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności. Ponadto
słuchacze zaznajomieni zostaną z problematyką rozwoju samorządności w procesie integracji
europejskiej, planowania strategicznego w samorządach terytorialnych, wspierania
przedsiębiorczości, udziału Polski w programach wsparcia UE.

KIEROWNIK STUDIÓW:
dr hab. Waldemar Sługocki, prof. UZ – Zakład Polityki Regionalnej
adres e-mail: w.slugocki@wez.uz.zgora.pl; nr tel. 885 404 080

Druk do pobrania na stronie internetowej www.dk.uz.zgora.pl/podyplomowe.php

