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REKRUTACJA: Rejestracja odbywa się drogą elektroniczną na stronie Uniwersytetu 
Zielonogórskiego (http://rekrutacja.uz.zgora.pl/), a następnie Kandydaci na studia 
zobowiązani są do złożenia wymaganych dokumentów w Dziekanacie Wydziału Ekonomii i 
Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego (ul. Podgórna 50, budynek A-0, pokój 101). 
 
 
WYMAGANE DOKUMENTY:  
-     podanie o przyjęcie na studia (formularz uczelniany, po zarejestrowaniu się, dostępny na 
stronie: http://rekrutacja.uz.zgora.pl/ ), 
- 2 zdjęcia 
- dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej 85,00 zł, 
- dyplom lub odpis dyplomu 
- zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia zgodnie z umową zawartą 

pomiędzy słuchaczem a uczelnią w chwili rozpoczęcia studiów. 
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Ogólnym celem kształcenia na studiach podyplomowych Pozyskiwanie Funduszy Unii 
Europejskiej - praktyczne aspekty jest wyposażenie absolwenta w wiedzę z zakresu 
pozyskania funduszy, zarządzania funduszami współfinansowanymi ze środków Unii 
Europejskiej oraz zapoznanie z praktycznymi aspektami wykorzystania środków unijnych. 
Głównym zadaniem studiów jest zdobycie przez  słuchaczy praktycznych umiejętności z 
zakresu wnioskowania o fundusze unijne i sprawozdawczości, zgodnie z obowiązującymi 
wytycznymi. W programie studiów omawiane będą także zagadnienia ukazujące możliwości i 
sposoby wykorzystania środków unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020. 
Program studiów uwzględnia treści z zakresu rozwoju regionalnego i  transgranicznego oraz 
strategiczne planowanie w Unii Europejskiej Europa 2020. Duży nacisk w programie studiów 
kładzie się na praktyczne aspekty pozyskiwania, zarządzania i rozliczania funduszy unijnych. 
Cykl zajęć stanowią ćwiczenia i/lub wykłady z zakresu rozwoju obszarów wiejskich i 
rolnictwa, a także Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. fundusze norweskie i fundusze EOG). 
W dalszej części zajęć, Słuchacze uzyskują praktyczną wiedzę z zakresu zarządzaniem 
projektem w ramach określonych funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Funduszu Spójności. 
Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych chcących pozyskać wiedzę z zakresu 
pozyskiwania środków strukturalnych Unii Europejskiej po roku 2014. 
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 2014-2020, 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. 
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