Studia Podyplomowe – SAMORZĄD TERYTORIALNY I ROZWÓJ REGIONU
Cel studiów
Podstawowym celem studiów jest przekazanie słuchaczom aktualnej i usystematyzowanej
wiedzy z zakresu samorządu terytorialnego, rozwoju regionalnego, polityki regionalnej,
programowania rozwoju regionalnego oraz funduszy strukturalnych UE, a także praktyczne
przygotowanie słuchaczy do skutecznego przygotowania projektów, pozyskiwania środków na
ich realizację i zarządzania nimi.
Adresaci studiów
Studia skierowane są do wszystkich osób, które z racji pełnionych obowiązków lub planów
zawodowych, pragną nauczyć się jak skutecznie pozyskiwać finansowanie z funduszy
europejskich. Słuchaczami mogą być absolwenci szkół wyższych z tytułem magistra, inżyniera
lub licencjata.
Organizacja studiów
Studia trwają 2 semestry. Zajęcia odbywają się 1-2 razy w miesiącu, w soboty i niedziele.
Terminy zjazdów podane na stronie internetowej Uczelni www.wsbia.edu.pl w zakładce:
studenci -> terminy zjazdów.
Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach, zaliczenie wszystkich przedmiotów
określonych w planie i programie nauczania oraz złożenie egzaminu dyplomowego.
Rekrutacja
trwa
do
30
września
dla
studiów
rozpoczynających
się
w semestrze zimowym (od października) oraz do 31 stycznia dla studiów rozpoczynających się
w semestrze letnim (od lutego).
Rekrutacja kandydatów na studia odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń (wniesienie
opłaty za studia oraz złożenie kompletu dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem).
Studia będą uruchomione w przypadku zgłoszenia się co najmniej 15 kandydatów.
Opłaty
Wpisowe: 85 zł;
Czesne za 2 semestralne studia jest płatne w ratach:
- za każdy semestr po 1200 zł w terminach do: 15 II, 15 X
lub
- 2 razy w semestrze po 600 zł w terminach: (do 15 II, 15 III); (do 15 X, 15 XI)
Numer rachunku bankowego:

62 1020 4476 0000 8902 0213 4294

tytuł wpłaty: " Studia Podyplomowe, rata nr, nazwisko imię, adres”
Wymagane dokumenty:






podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (na stronie internetowej Uczelni
www.wsbia.edu.pl w zakładce: rekrutacja -> podyplomowe),
odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej (dyplom licencjata, inżyniera lub magistra),
kserokopia 2 stron dowodu osobistego,
dowód wpłaty wpisowego,




oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów WSBiA (Regulamin znajduje się
na stronie www.wsbia.edu.pl w zakładce: uczelnia -> akty prawne),
3 fotografie o wymiarach 37x52 mm.

Program studiów (obejmuje 180 godz.)













Integracja gospodarcza Europy,
Instytucje i procesy decyzyjne w UE,
Ustrój i zadania samorządu terytorialnego,
Organizacja i funkcjonowanie urzędu gminy, powiatu,
Podstawy prawa administracyjnego,
Prawo cywilne z umowami w administracji,
Zarządzanie rozwojem regionalnym,
Strategia rozwoju lokalnego (gminy, powiatu)- studium przypadku,
Publiczne prawo gospodarcze,
Finanse samorządu terytorialnego,
Prawo zamówień publicznych,
Fundusze unijne w samorządzie terytorialnym.

Wykładowcy
Zajęcia prowadzone są przez pracowników Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji oraz
praktyków administracji, prawa i finansów.
Kierownik studiów: dr Teresa Szot Gabryś

