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Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): Planning of Local Development

ESP407

Nazwa przedmiotu1): Planowanie rozwoju lokalnego 

Numer katalogowy:

Kierunek studiów4): Ekonomia 

Koordynator przedmiotu5): dr inż. Katarzyna Gralak

Prowadzący zajęcia6): dr inż. Katarzyna Gralak

-poznanie czynników rozwoju lokalnego i sposobów ich wykorzystania w rozwoju lokalnym

polski

Status przedmiotu9): 
a) przedmiot d) forma studiów

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:

-przedstawienie terminologii, zasad i koncepcji planowania rozwoju lokalnego

-poznanie stosowanych podejść, metod i technik planowania w skali lokalnej

-zrozumienie istoty i mechanizmu funkcjonowania gospodarki lokalnej

Jednostka realizująca7): Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

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

WNE

SW  stacjonarne / niestacjonarne

4

Wydział, dla którego przedmiot jest 

realizowany8):

analiza i interpretacja tekstów źródłowych indywidualne projekty studenckie

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

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

a1) wykład 12

a2) ćwiczenia audytoryjne 6

a3) ćwiczenia laboratoryjne

inne… inne …

Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej gminy - weryfikacja dostępnych źródeł i wykorzystanie metod analizy danych. Określenie głównych atutów i
problemów rozwojowych gminy na tle uwarunkowań otoczenia. Przeprowadzenie analizy strategicznej z wykorzystaniem analizy SWOT.
Zaproponowanie koncepcji wizji i misji rozwoju gminy. Konstruowanie hierarchicznej struktury celów. Przygotowywanie programów realizacyjnych oraz
propozycje projektów strategicznych.  

a4) seminaria

Metody dydaktyczne14):

dyskusja eksperyment

projekt badawczy studium przypadku

rozwiazywanie problemu gry symulacyjne

Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):
podstawy zarządzania

konsultacje inne …

inne… inne …

Pełny opis przedmiotu15):

A.     wykłady

Rozwój lokalny i jego uwarunkowania. Współczesne koncepcje rozwoju lokalnego. Polityka rozwoju lokalnego - podmioty i instrumenty. Typy planowania
i planów w skali lokalnej. Planowanie przestrzenne i gospodarcze. Zasady i metodologia planowania rozwoju lokalnego. Planowanie strategiczne. Ujęcie
metodologiczne formułowania strategii rozwoju lokalnego. Partycypacyjny model formułowania planu. Kryteria i zakres analizy układu lokalnego. Metody
analizy strategicznej. Zasady formulowania drzewa celów. Narzędzia realizacji strategii - programy i projekty, wieloletnie plany inwestycyjne i plany
finansowe. 

B.     ćwiczenia

Założenia wstępne17):
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UWAGI24):

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

01 - posiada znajomość terminologii, koncepcji i zasad planowania 
rozwoju lokalnego

05 -

02 -posiada umiejętność diagnozy i analizy uwarunkowań rozwoju 
wybranej jednostki terytorialnej

06 -

03 -posiada umiejętność sformułowania celów rozwoju i identyfikacji 
projektów strategicznych

07 -

04 -potrafi pracować w grupie, przygotowując kolejne elementy planu 
rozwoju wybranej jednostki terytorialnej

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia19):

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych
ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany 
temat

praca pisemna przygotowywana w ramach 
pracy własnej studenta ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

ocena eksperymentów wykonywanych w 
trakcie zajęć przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

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

inne…

Element oceny Element oceny

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

inne..

inne…

08 -

egzamin pisemny test komputerowy 

egzamin ustny inne..

inne..

inne… inne..

ocena eksperymentów wykonywanych w 
trakcie zajęć przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

Elementy i wagi mające wpływ na 

ocenę końcową21):

Forma dokumentacji osiągniętych 

efektów kształcenia 20):

okresowe prace pisemne imienne karty oceny studenta

złożone projekty treść pytań egzaminacyjnych z oceną

inne..

inne… inne..

egzamin ustny

Miejsce realizacji zajęć22): 

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany 
temat

praca pisemna przygotowywana w ramach 
pracy własnej studenta ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

egzamin pisemny test

2. Noworól A., 2007. Planowanie rozwoju terytorialnego. Wyd. UJ, Kraków. 

5. Parysek J. J., 2001. Podstawy gospodarki lokalnej. Wyd. Naukowe UAM, Poznań. 

6.

b) uzupełniająca

3. Potoczek A., Stępień J., 2008. Podsatwy strategii rozwoju lokalnego i regionalnego. Wyd. Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz.

4. Kot J., 2003. Zarządzanie rozwojem gmin a praktyka planowania strategicznego. Wyd. UŁ, Łódź. 

7.

8.

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 

a) podstawowa

1. Kłosowski W., Warda J., 2001. Wyspy szans. Jak budować strategie rozwoju lokalnego, Wyd. W&K Consulting, Bielsko Biała. 
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