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Polityka regionalna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
ekonomia

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (licencjat)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WPTPEKS.L10B.1740.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Tak

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Magdalena Kalisiak-Mędelska

Pozostali prowadzący Magdalena Kalisiak-Mędelska

Okres
Semestr 5

Forma zaliczenia
Egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie wiedzy z zakresu globalizacji, regionalizacji, rozwoju regionalnego i lokalnego.

C2 Zapoznanie studentów z zasadami i celami polityki regionalnej w Polsce i Unii Europejskiej oraz instrumentami jej
prowadzenia

C3 Zapoznanie z metodami i oceną pomiaru rozwoju regionalnego.

C4
Uświadomienie słuchaczom istnienia licznych powiązań polityki regionalnej z innymi politykami społeczno-
gospodarczymi, zwrócenie uwagi na różnorodność czynników wpływających na procesy rozwojowe regionów,
wzmacnianie ich konkurencyjności.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 relacje państwa z rynkiem w obszarze społeczno-
gospodarczym

EK_P6S_WG02,
EK_P6S_WG03

Egzamin pisemny,
Aktywność na zajęciach

W2 teorie rozwoju regionalnego, proces rozwoju
regionalnego oraz kryteria regionalizacji EK_P6S_WK09 Egzamin pisemny,

Aktywność na zajęciach

W3 sposoby pozyskiwania i prezentowania danych
statystycznych EK_P6S_WG04 Egzamin pisemny,

Aktywność na zajęciach

Umiejętności – Student potrafi:

U1
prawidłowo analizować i interpretować zjawiska
gospodarcze i społeczne zachodzące w skali globalnej,
krajowej i regionalnej wykorzystując wiedzę
teoretyczną oraz pozyskane dane empiryczne

EK_P6S_UW04 Projekt

U2

wykorzystać metody, narzędzia i techniki
pozyskiwania danych ekonomicznych, opisać zjawiska
i procesy gospodarcze odnoszące się do różnych
podmiotów, struktur, więzi i polityk gospodarczych
w mikro- i makroskali

EK_P6S_UW20 Projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 do krytycznej oceny posiadanej wiedzy EK_P6S_KK01
Projekt, Obserwacja
pracy studenta,
Aktywność na zajęciach

K2 wykorzystania wiedzy z zakresu ekonomii
do rozwiązywania problemów zawodowych EK_P6S_KK02

Projekt, Obserwacja
pracy studenta,
Aktywność na zajęciach

K3
wykazywania inicjatywy i podejmowania
innowacyjnego działania a także działania i myślenia
w sposób przedsiębiorczy

EK_P6S_KO04
Projekt, Obserwacja
pracy studenta,
Aktywność na zajęciach

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności
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Wykład 15

Ćwiczenia laboratoryjne 15

Konsultacje 5

Udział w egzaminie 5

Przygotowanie do zajęć 10

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
40

ECTS
1.5

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

1. Wzrost a rozwój gospodarczy – wprowadzenie do tematu

2.  Regionalizacja a globalizacja

3. Pojęcie i istota regionu

4. Rozwój regionalny – pojęcie, istota, teorie

5. Czynniki i uwarunkowania rozwoju regionalnego

6. Typologia regionów

7. Konkurencyjność regionu – pojęcie, mierniki

8. Polityka regionalna – definicja, cele, założenia

9. Instytucjonalno-prawne aspekty wdrażania polityki regionalnej w Polsce

10. Polityka regionalna UE – zasady instrumenty

11.  Finansowanie polityki regionalnej 

12.  Współpraca regionalna - istota i formy

13. Rozwój lokalny i jego przełożenie na region

Wykład
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2.

1. Zróżnicowanie rozwoju polskich regionów 

2. Potencjał społeczno-gospodarczy regionów Polski na tle regionów Unii
Europejskiej (sytuacja społeczno-gospodarcza, rynek pracy, kapitał społecznuy). 

3. Regionalne instrumenty polityki rozwoju województw: Strategia Rozwoju
Województw,  Regionalne Programy Operacyjne 

4.  Potencjalne obszary współdziałania regionów w Polsce

5.  Analiza porównanwcza potebcjału rozwojowego wybranych regionów

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, Burza mózgów, Praca w grupie, Dyskusja, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie
łącznej przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Projekt, Obserwacja pracy studenta, Aktywność na zajęciach 50%

Wymagania wstępne
Podstawowa znajomość zagadnień z zakresu ekonomii, organizacji i funkcjonowania admnistracji publicznej, zarządzania.

Literatura
Obowiązkowa

Kutkowska B. (red.), 2013, Podstawy polityki regionalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,1.
Wrocław
Korenik S., 2011, Region ekonomiczny w nowych realiach społeczno-ekonomicznych, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa2.
Świstak M., 2018, Polityka regionalna Unii Europejskiej jako polityka publiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu3.
Jagiellońskiego, Kraków
Chądziński J., Nowakowska A ., Przygodzki Z., 2007, Region i jego rozwój w warunkach globalizacji. Wydawnictwo4.
CeDEWu, Warszawa

Dodatkowa

Nazarczuk J., 2013, Potencjał rozwojowy a aktywność inwestycyjna województw i podregionów Polski, Wydawnictwo1.
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn
Kokocińska K., 2012, Polityka regionalna w Polsce i Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe im. A. Mickiewicza2.
w Poznaniu, Poznań
Strahl D. (red.), 2006, Metody oceny rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu,3.
Wrocław
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

EK_P6S_KK01 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści oraz zasięgania opinii
ekspertów

EK_P6S_KK02 Absolwent jest gotów do wykorzystania wiedzy z zakresu ekonomii do rozwiązywania problemów
zawodowych

EK_P6S_KO04 Absolwent jest gotów do wykazywania inicjatywy i podejmowania innowacyjnego działania a także
działania i myślenia w sposób przedsiębiorczy

EK_P6S_UW04 Absolwent potrafi prawidłowo analizować i interpretować zjawiska gospodarcze i społeczne zachodzące w
skali globalnej, krajowej i regionalnej wykorzystując wiedzę teoretyczną oraz pozyskane dane empiryczne

EK_P6S_UW20
Absolwent potrafi wykorzystać metody, narzędzia i techniki pozyskiwania danych ekonomicznych,
pozwalające opisywać zjawiska i procesy gospodarcze odnoszące się do różnych podmiotów, struktur,
więzi i polityk gospodarczych w mikro- i makroskali

EK_P6S_WG02
Absolwent zna i rozumie zależności oraz mechanizmy z zakresu mikro- i makroekonomii, zna zasady
działania i prawa rządzące rynkami dóbr i usług, rynkami czynników produkcji, zasady równoważenia
gospodarki w różnych modelach wzrostu

EK_P6S_WG03 Absolwent zna i rozumie mechanizmy oddziaływania państwa na gospodarkę a także relacje państwa z
rynkiem.

EK_P6S_WG04
Absolwent zna i rozumie sposoby pozyskiwania i prezentowania danych statystycznych, zna opisowe
charakterystyki zjawisk masowych i metodę analizy dynamiki zjawisk, a także o metodach modelowania
ekonometrycznego i prognozowaniu zjawisk ekonometrycznych i potrafi je zastosować w działalności
zawodowej

EK_P6S_WK09
Absolwent zna i rozumie zasady i determinanty podejmowania, prowadzenia i zakończenia działalności
gospodarczej w zróżnicowanych warunkach rynkowych i potrafi zastosować te zależności w działalności
zawodowej


