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Nazwa przedmiotu1): Gospodarka regionalna

Numer katalogowy:

Cykl dydaktyczny10): 
a) semestr b) Jęz. wykładowy11)

6 polski

Status przedmiotu9): 
a) przedmiot d) forma studiów

KO  stacjonarne / niestacjonarne

9

a3) ćwiczenia laboratoryjne

a4) seminaria

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:

- wyjaśnienie istoty, złożoności i mechanizmu funkcjonowania gospodarki regionalnej,

- poznanie metodyki diagnozowania uwarunkowań i problemów rozwoju regionalnego,

- poznanie mechanizmu polityki regionalnej,

- poznanie narzędzi i metod stymulowania rozwoju regionalnego.

rozwiazywanie problemu gry symulacyjne

analiza i interpretacja tekstów źródłowych indywidualne projekty studenckie

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

a) forma dydaktyczna b) liczba godzin (stacjonarne   i    niestacjonarne)

a1) wykład 9

a2) ćwiczenia audytoryjne

A.     wykłady

1. Istota i zakres gospodarki regionalnej (mezoekonomia i ekonomika regionalna; pojęcie terytorium; terytorialny charakter rozwoju; 
podejście regionalne; region-regionalizacja-regionalizm; system gospodarki regionalnej). 2. Rozwój regionalny (istota, zakres, cele, 
czynniki, dysproporcje; zrównoważony rozwój regionalny). 3. Teorie rozwoju regionalnego (koncepcje rozwoju egzogenicznego i 
endogenicznego; nowa geografia ekonomiczna; region „uczący się”, sieci terytorialne i grona). 4. Konkurencyjność i innowacyjność 
regionów (istota, zakres i czynniki konkurencyjności; innowacyjność a konkurencyjność). 5. Polityka regionalna (pojęcie, przesłanki, 
zakres, modele, zasady, cele, instrumenty). 6. Polityka regionalna UE (cele, zasady, programowanie, instrumenty, beneficjenci, 
efektywność i wartość dodana). 7. Samorząd terytorialny a rozwój regionalny (zadania i kompetencje, formy i obszary oddziaływania na 
gospodarkę regionalną). 8. Planowanie strategiczne i operacyjne rozwoju regionu (istota i cele planowania; planowanie społeczno-
ekonomiczne i przestrzenne; strategia rozwoju regionu, programy operacyjne, PZPW).

B.     ćwiczenia

1. Pomiar i ocena rozwoju regionalnego (źródła informacji o rozwoju regionalnym, system statystyki regionalnej, NUTS, metody analizy
regionalnej, poziom i dynamika rozwoju regionu). 2. Diagnoza uwarunkowań ekonomicznych rozwoju regionu (struktura gospodarki
regionalnej, zmiany strukturalne, sektor MŚP, otoczenie biznesu, klastry, potencjał innowacyjny, inwestycje, kapitał zagraniczny i
atrakcyjność inwestycyjna). 3. Diagnoza uwarunkowań społecznych rozwoju regionu (struktura demograficzna, rynek pracy, kapitał
ludzki i społeczny). 4. Diagnoza uwarunkowań przestrzennych rozwoju regionu (środowisko przyrodnicze, sieć osadnicza, infrastruktura,
układ komunikacyjny, pasma i węzły rozwoju, spójność przestrzenna). 5. Analiza strategiczna regionu (SWOT/TOWS, wnioskowanie na
podstawie analizy SWOT, obszary "wysokiej szansy", problemy i bariery rozwoju). 6. Wyznaczania celów i priorytetów rozwoju regionu
oraz formułowanie  projektów strategicznych. 7.  Instrumenty polityki rozwoju regionu i zasady ich stosowania.

Metody dydaktyczne14):

dyskusja eksperyment

projekt badawczy studium przypadku

konsultacje inne …

inne… inne …

Założenia wstępne17):

Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):

inne… inne …

Pełny opis przedmiotu15):
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UWAGI24):

Efekty kształcenia18):
(z kolejnymi numerami, 01, 02, 03 itd.)

01 - wyjaśnia mechanizm rozwoju regionalnego 05 - ocenia i dobiera instrumenty polityki regionalnej do określonych celów 

02 - wyszukuje i wykorzystuje źródła informacji o rozwoju regionalnym
06 -  zna zadania, kompetencje i formy działania administracji publicznej w 
sferze rozwoju regionalnego

03 - przeprowadza diagnozę i analizę strategiczną regionu oraz 
prezentuje jej wyniki

07 -

04 - opracowuje strukturę celów i priorytetów rozwoju regionu 08 -

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych
ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany 
temat

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany 
temat

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego 
problemu 

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta
ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie 
zajęć

egzamin pisemny

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

kolokwia z oceną inne..

test komputerowy 

egzamin ustny inne..

inne… inne..

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 

kształcenia 20):

okresowe prace pisemne imienne karty oceny studenta

złożone projekty treść pytań egzaminacyjnych z oceną

prace egzaminacyjne z oceną inne..

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 

końcową21):

Element oceny

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 
ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie 
zajęć

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego 
problemu 

egzamin pisemny test

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć
obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

Element oceny

7. Strzelecki Z. (red.), 2012. Gospodarka regionalna i lokalna w Polsce. Czynniki i bariery. Wyd. SGH, Warszawa.

Miejsce realizacji zajęć22): przedmiot jest realizowany w sali dydaktycznej

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 

a) podstawowa

egzamin ustny inne..

1. Chądzyński J., Nowakowska A., Przygocki Z., 2007. Region i jego rozwój w warunkach globalizacji. CedeWu, Warszawa.

inne… inne..

2. Strzelecki Z. (red.), 2008.  Gospodarka regionalna i lokalna. PWN, Warszawa.

b) uzupełniająca

3. Mkieła Z., 2008. Przedsiębiorczosć regionalna. Difin, Warszawa

4. Olesiński Z., 2005. Zarządzanie w regionie. Polska - Europa - Świat. Difin, Warszawa.

5. Stawasz D. (red.), 2004.  Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju regionalnego - teoria i praktyka. Wyd. UŁ, Łódź.

6. Strahl D. (red.), 2006. Metody oceny rozwoju regionalnego. Wyd. AE, Wrocław

8. Wlaźlak K., 2010. Rozwój regionalny jako zadanie administracji publicznej. Wolters Kluwer, Kraków.
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