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Rok akademicki: Grupa przedmiotów
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poznanie i zrozumienie złożoności i mechanizmu rozwoju regionalnego; poznanie podmiotów i mechanizmu polityki regionalnej na szczeblu 
krajowym oraz wspólnotowym; poznanie celów oraz instrumentów stymulowania rozwoju regionalnego ze szczególnym uwzględnieniem 
zwiększania konkurencyjności regionów; poznanie podmiotów i zakresu polityki przestrzennej i planowania przestrzennego na szczeblu krajowym, 
wojewódzkim i lokalnym; poznanie procedury przygotowania inwestycji w zakresie zagospodarowania turystycznego.

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

dyskusja

projekt badawczy

a4) seminaria

a2) ćwiczenia audytoryjne

a1) wykład

Metody dydaktyczne14):

gry symulacyjnerozwiązywanie problemu

eksperyment

indywidualne projekty studenckie

inne …

Pełny opis przedmiotu15):

konsultacje

inne…

A.     wykłady

Region w strukturze terytorialnej państwa (istota i relacje pojęć: regionalizm, regionalizacja, regionu; klasyfikacje regionów; region administracyjny;
regiony w państwach członk. UE). Rozwój regionalny (pojęcie i cele rozwoju regionalnego, czynniki rozwoju regionalnego; turystyka a rozwój
regionalny; mierniki rozwoju; źródła informacji o rozwoju regionalnym; system statystyki regionalnej; system NUTS). Istota i elementy polityki
regionalnej (pojęcie, zakres oraz przesłanki prowadzenia polityki regionalnej; podmioty, cele i instrumenty polityki regionalnej; podejście
zintegrowane do polityki regionalnej; zasady polityki regionalnej). System polityki regionalnej w Polsce (ramy prawne; instytucje; dokumenty
programowe). Polityka regionalna Unii Europejskiej oraz fundusze europejskie. Planowanie strategiczne i operacyjne rozwoju regionu (istota, cele i
funkcje planowania; strategia rozwoju regionu; cele i priorytety rozwoju regionu; turystyka w strategii rozwoju regionu; regionalne programy
operacyjne). Finansowanie rozwoju turystyki w regionie (źródła finansowania rozwoju; finansowanie projektów turystycznych z funduszy
europejskich; programy operacyjne wspierające rozwój turystyki; źródła informacji o funduszach i programach UE; beneficjenci wsparcia; projekty
turystyczne współfinansowane w ramach EFRR). Procedura przygotowania wniosku o współfinansowanie projektu turystycznego (etapy
przygotowania projektu: analiza problemów, analiza celów, matryca logiczna projektu; montaż finansowy projektu; przygotowanie wniosku
aplikacyjnego; korzystanie z Generatora Wniosków; procedura wyboru wniosków do dofinansowania; umowa o dofinansowanie). Gospodarka
przestrzenna - polityka przestrzenna - planowanie przestrzenne (zakres działania i wzajemne relacje między wymienionymi dziedzinami; podmioty
gospodarki przestrzennej, polityki przestrzennej, planowania przestrzennego na różnych szczeblach zarządzania; cele i instrumenty polityki
przestrzennej). Planowanie przestrzenne na szczeblu regionalnym (Plan zagospodarowania przestrzennego województwa – rola, zakres,
procedura opracowania; PZPW a planowanie miejscowe; analiza uwarunkowań rozwoju przestrzennego wybranego województwa; obszary
problemowe; cele, zasady i kierunki zagospodarowania przestrzennego województwa; turystyka w planie regionalnym). Planowanie przestrzenne
na szczeblu lokalnym (cele planowania miejscowego; kształtowanie ładu przestrzennego; studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - status prawny, rola, zakres oraz tryb sporządzania dokumentów
planistycznych; parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, inwestycje celu publicznego). Inwestycje
turystyczne a planowanie przestrzenne (planowanie zagospodarowania turystycznego; wybór lokalizacji inwestycji; uwarunkowania prawne
procesu inwestycyjnego; decyzja o warunkach zabudowy; pozwolenie na budowę; postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko;
projekt architektoniczno-budowlany; realizacja procesu inwestycyjnego; przekazanie obiektu do użytkowania).

B.     ćwiczenia

b) liczba godzin (stacjonarne   i    niestacjonarne)

inne… inne …

studium przypadku

Wydział, dla którego przedmiot jest 

realizowany8):
Wydział Nauk Ekonomicznych

a) semestr b) Jęz. wykładowy11)

d) forma studiów

 stacjonarne / niestacjonarne

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:

analiza i interpretacja tekstów źródłowych

18

a) forma dydaktyczna

inne …

a3) ćwiczenia laboratoryjne

Jednostka realizująca7): Wydział Nauk Ekonomicznych; Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu; Zakład Studiów Regionalnych i Europejskich

Koordynator przedmiotu5): dr Arkadiusz Gralak

letni polski

Status przedmiotu9): 

Cykl dydaktyczny10): 

a) przedmiot

do wyboru

Nazwa przedmiotu1): Polityka regionalna i przestrzenna

Prowadzący zajęcia6): dr Arkadiusz Gralak, pracownicy Wydziału

Tłumaczenie nazwy na jęz. 

angielski3): 
Regional and Spatial Policy

Kierunek studiów4): Turystyka i rekreacja

Numer katalogowy: TFL611
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Waga w % Waga w %

50%

50%

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego 
problemu 

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

testegzamin pisemny

złożone projekty

inne…

inne..

inne..

Miejsce realizacji zajęć22): 

egzamin ustny

Element oceny

imienne karty oceny studenta

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

egzamin pisemny

egzamin ustny

inne… inne..

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie 
zajęć

inne…

Forma dokumentacji osiągniętych 

efektów kształcenia 20):

treść pytań egzaminacyjnych z oceną

inne..

Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):

08 -

05 - zna aspekty prawne i organizacyjne procesu inwestycyjnego w 
zakresie zagospodarowania turystycznego

Założenia wstępne17):

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

Elementy i wagi mające wpływ na 

ocenę końcową21):

Element oceny

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie 
zajęć

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego 
problemu 

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany 
temat

inne..

inne… inne..

okresowe prace pisemne

test komputerowy 

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany
temat

07 - 

02 - zna zadania, kompetencje i formy działania administracji 
publicznej w sferze polityki przestrzennej i planowania przestrzennego 

01 - zna zadania, kompetencje i formy działania administracji 
publicznej w sferze rozwoju regionalnego

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia19):

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta

04 - opracowauje wniosek aplikacyjny o współfinansowanie projektu 
turystycznego ze środków europejskich

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

03 - zna instrumenty polityki regionalnej, w tym narzędzia 
stymulowania rozwoju turystyki na szczeblu regionalnym

06 - 
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