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Samorząd terytorialny i strategia rozwoju gminy
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
gospodarka przestrzenna

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
WIKSiGIGPS.I2B.2246.21

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, Jan Kazak, Zbigniew Piepiora

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

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

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie wiedzy dotyczącej samorządu terytorialnego jako głównego podmiotu odpowiedzialnego za politykę
rozwoju lokalnego oraz zarządzania przestrzenią.
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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 strukturę samorządu terytorialnego w Polsce, rolę
samorządności lokalnej i regionalnej.

GP_P6S_WG12,
GP_P6S_WG13,
GP_P6S_WK21

Kolokwium

W2
znaczenie społecznych, gospodarczych
i środowiskowych czynników rozwoju lokalnego
i regionalnego.

GP_P6S_WG12,
GP_P6S_WG13,
GP_P6S_WK21

Kolokwium

W3 etapy i zasady budowy strategii rozwoju gminy oraz
metody jej oceny skutków i monitoringu realizacji

GP_P6S_WG12,
GP_P6S_WG13,
GP_P6S_WK21

Projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1 zidentyfikować uwarunkowania instytucjonalne
funkcjonowania gminy

GP_P6S_UW08,
GP_P6S_UW10,
GP_P6S_UW11

Kolokwium

U2 identyfikować i rozwiązywać wybrane problemy
zarządzania rozwojem lokalnym.

GP_P6S_UW08,
GP_P6S_UW10,
GP_P6S_UW11

Projekt

U3 współpracować w grupie w zakresie podejmowania
decyzji i rozwiązywania konfliktów przestrzennych.

GP_P6S_UW08,
GP_P6S_UW10,
GP_P6S_UW11

Projekt

U4 współpracować w grupie w zakresie podejmowania
decyzji i rozwiązywania konfliktów przestrzennych.

GP_P6S_UW08,
GP_P6S_UW10,
GP_P6S_UW11

Projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 publicznego przekazywania informacji.
GP_P6S_KK02,
GP_P6S_KO05,
GP_P6S_KR06

Projekt

K2 dokonywania oceny krytycznej i podejmowania
dyskusji merytorycznej.

GP_P6S_KK02,
GP_P6S_KO05,
GP_P6S_KR06

Projekt

K3 dokonywania oceny krytycznej i podejmowania
dyskusji merytorycznej

GP_P6S_KK02,
GP_P6S_KO05,
GP_P6S_KR06

Projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 30

Przygotowanie prezentacji/referatu 20



3 / 5

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 20

Przygotowanie do zajęć 20

Udział w egzaminie 2

Przygotowanie projektu 20

Konsultacje 8

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
70

ECTS
2.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

Zagadnienia ustroju samorządowego (koncepcje, organizacja terytorialna, wybory
i struktura władz samorządowych).

Zarządzanie samorządami (udział społeczności lokalnej, najważniejsze koncepcje -
Biurokratyzm, Local Governance, New Public Management).

Gospodarka budżetowa JST w Polsce

Instytucjonalne formy wykonywania usług publicznych 

Wykład

2.

Cechy diagnostyczne wybranej gminy na podstawie bazy BDL

Analiza porównawcza wybranej grupy gmin  

Podstawowe techniki prac grupowych (dyskusja, drzewo decyzyjne, burza
mózgów, technika grup nominalnych, metaplan) 

Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne rozwoju – analiza strategiczna SWOT.
Ocena spójność wewnętrznej analizy.

Sformułowanie misji i wizji gminy oraz określenie celów strategicznych i celów
 niższego rzędu. Ocena spójność wewnętrznej celów i kierunków działań.

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Film dydaktyczny, Metoda projektów, Praca w grupie, Wykład, Wyjazd studyjny, Nauczanie mieszane (z użyciem kształcenia
na odległość), blended learning

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Kolokwium 50%
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Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe Projekt 50%

Wymagania wstępne
brak

Literatura
Obowiązkowa

Kachniarz M., Raczyński R., Samorząd XXI wieku. Problemy, trendy, rozwiązania, Wyd. Siedmiogród, Wrocław 20181.
Swianiewicz P., Finanse samorządowe. Koncepcje, realizacja, polityki lokalne., Municipium, Warszawa 2011.2.
Gawroński H., Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych. Wolters Kluwer, Warszawa 2010.3.
Swianiewicz P., Gendźwiłł A., Łukomska J., Kurniewicz A., Wielkość gmin i powiatów a sprawność ich funkcjonowania:4.
hipotezy wielkoludów i liliputów, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2016.

Dodatkowa

Sachs J. 2015: Age of sustainable development. Columbia University Press.1.
Warczewska B., Szewrański S., Mastalska-Cetera B., 2016: Zrównoważony rozwój gmin leżących w granicach parku2.
krajobrazowego. Wyd. UPWr
Mazur S. (red), Współzarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015.3.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

GP_P6S_KK02
Absolwent jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów inżynierskich oraz
spoleczno-ekonomicznych i przyrodniczych w gospodarowaniu przestrzenią, precyzyjnego formułowania
problemów, zauważania związków i zależności występujących w otoczeniu i twórczego myślenia o
przestrzeni.

GP_P6S_KO05 Absolwent jest gotów do uzupełniania nabytej wiedzy o aspekty praktyczne oraz myślenia i działania w
sposób przedsiębiorczy.

GP_P6S_KR06
Absolwent jest gotów do uznawania społecznej roli absolwenta kierunku gospodarka przestrzenna, w
szczególności rozumienia potrzeby formułowania i przekazywania społeczeństwu, w odpowiedniej formie,
informacji i opinii dotyczących działalności inżynierskiej w sferze przestrzennej, a takżeetyki zawodowej,
kultywowania dorobku i tradycji zawodowych.

GP_P6S_UW08
Absolwent potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, analizować przyczyny i przebieg
procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych), analizować
zjawiska społeczne.

GP_P6S_UW10
Absolwent potrafi dokonać analizy, oceny i interpertacji poziomu społeczno-gospodarczego miasta,
regionu i kraju na tle gospodari globalnej oraz zidentyfikować endogeniczne i egzogeniczne czynniki
rozwoju, a także analizować i oceniać decyzje władz publicznych w zakresie wzrostu gospodarczego i
polityki strukturalnej; obsługiwać generator wniosków w RPO.

GP_P6S_UW11

Absolwent potrafi analizować i oceniać wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym i
regionalnym z wykorzystaniem narzędzi wskaźnikowych; zdefiniować główne cele i zadania strategiczne
oraz opracować elementy strategii rozwoju lokalnego, wykorzystując różne źródła danych tematycznych;
umie zastosować techniki wspierające proces partycypacji społecznej i podejmowania decyzji
planistycznych.

GP_P6S_WG12
Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia z zakresu organizacji i zarządzania oraz
obszary działalności gospodarczej w jakich mogą być one zastosowane; zna metody pozwalające na
osiągnięcie lepszych efektów działań zarówno planowanych jak i realizowanych.

GP_P6S_WG13
Absolwent zna i rozumie istotę podstawowych problemów społecznych, publicznego systemu ich
rozwiązywania oraz ich wpływu na rozwój miast i regionów. Ma zaawansowaną wiedzę o zasadach i
procedurach partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym.

GP_P6S_WK21
Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym znaczenie przestrzennych uwarunkowań (czynników)
społeczno-kulturowych, gospodarczych i środowiskowych na na rozwój lokalny i regionalny oraz na
gospodarkę przestrzenną.


