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1.Wymagania wstępne 

Niezbędne kompendium wiedzy z ekonomii, zarządzania, rachunkowości oraz podstawowa znajomość prawa 
Unii Europejskiej i zasad  

realizacji projektów unijnych. 

2. Program przedmiotu 

Wykład wprowadza w problematykę dotyczącą audytu projektów unijnych. Wejście Polski do struktur Unii Europejskiej 
stworzyło szansę  

polskim organizacjom gospodarczym korzystania w pełnym zakresie z unijnych funduszy pomocowych. Organizacje 
gospodarcze,  

otrzymujące środki na finansowanie realizowanych projektów w ramach tworzonych przez Komisję Europejską programów, 
mają  

obowiązek właściwie korzystać z przyznanych środków, jak równieŜ prawidłowo się z nich rozliczyć. Oznacza to, Ŝe 
organizacje  

gospodarcze muszą przestrzegać warunków tworzonych programów w ramach, których otrzymują środki finansowe, czyli 
postępować  

zgodnie z wytycznymi organów przeprowadzających audyt realizowanych projektów. Celem wykładu jest poznanie 
teoretycznych i  

praktycznych aspektów przeprowadzania audytu projektów unijnych w organizacjach gospodarczych. Wiedza z tego 
zakresu jest  

niezbędna dla kandydatów zatrudnianych w organizacjach gospodarczych realizujących projekty finansowane z funduszy 
pomocowych,  

jak równieŜ w organizachach przeprowadzjących audyty projektów unijnych.  

3. Metodyka zajęć 

Wykład autorski – przykłady z praktyki gospodarczej. 

4.Cel dydaktyczny przedmiotu 

 Kompendium wiedzy o: zadaniach audytu zewnętrznego obejmującego projekty unijne realizowane przez organizacje 
gospodarcze w  

 ramach uczestnictwa w programach pomocowych, umiejętności: właściwej identyfikacji obszarów ryzyka związanego z 
niewłaściwą  

 realizacją projektów unijnych przez organizacje gospodarcze. 

Wykaz literatury podstawowej     (do 4 pozycji) 

1. Barcz J.(red.), Prawo Unii Europejskiej, Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2003 
2. Burnat – Mikosz M. (red), Pomoc Unii Europejskiej dla przedsiębiorców, C.H.Beck, Warszawa 2004 
3. Pełka P., Stasiak M., Pomoc publiczna dla przedsiębiorców w Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2002 

Wykaz literatury uzupełniającej     (do 4 pozycji) 

1. Regulacje prawne podawane studentom na poszczególnych wykładach 
2. Autorskie przykłady przygotowane na kaŜdy wykład  


