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Gospodarka regionalna i lokalna, marketing terytorialny
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
gospodarka przestrzenna

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Poziom studiów
studia drugiego stopnia (magister inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
ID000000IGPS.MI1B.0827.22

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka
przestrzenna

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Marian Kachniarz

Pozostali prowadzący Marian Kachniarz, Katarzyna Przybyła

Okres
Semestr 1

Forma zaliczenia
Egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe/warsztatowe: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie wiedzy z zakresu teoretycznych koncepcji rozwoju regionalnego oraz praktycznych aspektów
gospodarki regionalnej i lokalnej.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
podstawowe zadania i instrumenty polityki regionalnej
Polski w kontekście polityki regionalnej Unii
Europejskiej.

GP_P7S_WG03 Egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
dokonać wstępnej analizy i oceny rozwoju regionu
oraz zidentyfikować endogeniczne i egzogeniczne
czynniki rozwoju dla wskazanego obszaru.

GP_P7S_UW01 Projekt

U2
dokonać podstawowej interpretacji i oceny poziomu
rozwoju społeczno – gospodarczego miasta, regionu
i kraju na tle gospodarki globalnej.

GP_P7S_UW01 Projekt

U3
analizować i oceniać decyzje władz publicznych
w zakresie wzrostu gospodarczego i polityki
strukturalnej.

GP_P7S_UW04 Egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 dokonywana oceny krytycznej zjawisk i podejmowania
merytorycznej dyskusji GP_P7S_KK01 Projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 30

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 18

Przygotowanie projektu 20

Udział w egzaminie 2

Konsultacje 4

Przygotowanie do zajęć 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
114

ECTS
4.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
66

ECTS
2.4

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

Rozwój lokalny i regionalny;

Procesy globalizacji i regionalizacji, „glokalizacja”;   

Czynniki rozwoju regionalnego; cechy rozwoju regionalnego, konkurencyjność
regionów; 

Procesy konwergencji i dywergencji w przestrzeni europejskiej i polskiej; analiza
zróżnicowań rozwoju społeczno - gospodarczego w regionach polskich i UE; 

Marketing terytorialny, geneza i istota; instrumenty marketingu terytorialnego. 

Wykład

2.

Cechy diagnostyczne regionów w Unii Europejskiej.

Indywidualne analizy porównawcze regionów. 

Przygotowywanie analiz grupowych dotyczących dywergencji społeczno-
gospodarczej regionów unijnych. 

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Metoda projektów, Wykład, blended learning, Metody mieszane (z użyciem kształcenia na odległość)

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny 50%

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe Projekt 50%

Wymagania wstępne
brak

Literatura
Obowiązkowa

Przybyła K., Kulczyk-Dynowska A., Kachniarz M., Quality of life in the regional capitals of Poland, Journal of Economic1.
Issue, t. 48/2014.
Chądzyński J., 2007, Nowakowska A., Przygodzki Z., Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, Wydawnictwa2.
CeDeWu.pl, Warszawa
Gorzelak G., Smętkowski M., 2019, Rozwój regionalny, polityka regionalna, Warszawa, Forum Obywatelskiego Rozwoju.3.

Dodatkowa

Pastuszka S., 2012, Polityka regionalna Unii Europejskiej. Cele, narzędzia, efekty. Wydawnictwo DiIfin.1.
Grosse, T.G., 2002, Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, Studia Regionalne i Lokalne nr 1(8).2.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

GP_P7S_KK01
Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz samodzielnego jej uzupełniania i
rozwijania umiejętności, rozszerzonych o wymiar interdyscyplinarny, w tym potrzeby konsultacji
eksperckich

GP_P7S_UW01
Absolwent potrafi przeprowadzać analizy i interpretacje zagadnień społecznych, gospodarczych i
środowiskowych w ujęciu przestrzennym oraz umie ocenić znaczenie zasobów naturalnych dla procesu
rozwojowego, a także wskazać i posłużyć się metodami administracyjnymi i inżynierskim przy
rozwiązywaniu konfliktów przestrzennych.

GP_P7S_UW04 Absolwent potrafi sformułować problem badawczy oraz wskazać metody, techniki i narzędzia służące
rozwiązaniu tego problemu.

GP_P7S_WG03 Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym pojęcie regionu w rozumieniu historycznym, kulturowym,
administracyjnym i społecznym; zasady powołania i funkcjonowania Euroregionów.


