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Nazwa przedmiotu1): PODSTAWY ROZWOJU LOKALNEGO

Numer katalogowy:

Wydział, dla którego przedmiot jest 

realizowany8):

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): BASIS OF LOCAL DEVELOPMENT

Kierunek studiów4): ZARZĄDZANIE

Koordynator przedmiotu5): DR HAB. IZABELLA SIKORSKA-WOLAK

Prowadzący zajęcia6): DR MAGDALENA IWAŃSKA

Jednostka realizująca7): WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH, KATEDRA EKONOMIKI EDUKACJI, KOMUNIKOWANIA I DORADZTWA

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

3 polski

Status przedmiotu9): 
a) przedmiot d) forma studiów

KW  stacjonarne / niestacjonarne

a4) seminaria

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:

Przybliżenie studentom koncepcji rozwoju lokalnego, jego znaczenia dla funkcjonowania społeczności lokalnych i regionów a także podstawowych czynników 
rozwoju.

Zapoznanie studentów z wiedzą teoretyczną i praktyczną na temat rozwoju lokalnego i jego aspektów

Przedstawienie podstawowych technik pobudzania rozwoju na poziomie lokalnym

Poszerzenie horyzontów intelektualnych studentów o humanistyczną wiedzę z zakresu czynników sprzyjających kreatywności życia społecznego w lokalnej 
skali

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

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

a1) wykład 12

a2) ćwiczenia audytoryjne 4

a3) ćwiczenia laboratoryjne

Metody dydaktyczne14):

dyskusja eksperyment

projekt badawczy studium przypadku

rozwiazywanie problemu gry symulacyjne

analiza i interpretacja tekstów źródłowych indywidualne projekty studenckie

konsultacje inne …

inne… inne …

inne… inne …

Lokalność jako koncepcja rozwoju. Geneza rozwoju lokalnego. Klasyczny model rozwoju lokalnego. Pojęcie, cele i cechy specyficzne rozwoju lokalnego.
Rozwój zrównowazony: istota i zasady. Lokalny terytorialny system społeczny jako przedmiot gospodarki lokalnej oraz środowisko życia społeczności
lokalnych. Podmioty gospodarcze w środowisku lokalnym. Czynniki pobudzające inicjatywy rozwoju lokalnego. Zadania samorządów w rozwoju lokalnym.
Znaczenie przedsiębiorczości w rozwoju lokalnym.

B.     ćwiczenia

Gospodarka lokalna i jej podstawowe cele. Układ lokalny w terytorialnym podziale kraju. Metody wspierania rozwoju lokalnego. Wymiar przestrzenny
gospodarki lokalnej. Wybrane przykłady kierunków działań na rzecz rozwoju lokalnego.

Założenia wstępne17):

Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):

Pełny opis przedmiotu15):

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

01 - student ma podstawową wiedzę oraz potrafi zdefiniować i 
scharakteryzować podstawowe modele i cechy rozowju lokalnego

05 -

02 -student potrafi posługiwać się podstawowymi metodami palnowania i 
realizowania projektów rozwoju lokalnego

06 -

03 - student jest zdolny do wyrażania opinii o projektach rozwoju lokalnego 07 -

04 -student potrafi zaprojektować schemat planu rozwoju lokalnego 08 -

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..

inne…

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 

kształcenia 20):

okresowe prace pisemne imienne karty oceny studenta

złożone projekty treść pytań egzaminacyjnych z oceną

inne…

inne..

sala dydaktyczna

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

egzamin pisemny test komputerowy 

egzamin ustny inne..

inne… inne..

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie zajęć przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

Element oceny

1. Adamowicz, M. 2003. Strategie rozwoju lokalnego. Tom I i II. SGGW, Warszawa

2. Sochacka-Krysiak, H. 2003. Zarządzanie gospodarka i finansami gminy. SGH, Warszawa

egzamin ustny inne..

inne… inne..

Miejsce realizacji zajęć22): 

8.

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 

końcową21):

Element oceny

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany 
temat

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 

a) podstawowa

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

egzamin pisemny test

b) uzupełniająca

3. Chądzyński, J., Nowakowska A., Przygodzki, Z. 2007. Region i jego rozwój w warunkach globalizacji. CeDeWu, Warszawa

4. Parysek, J. 2001. Podstawy gospodarki lokalnej. UAM, Poznań

5. Strzelecki, Z. 2008. Gospodarka regionalna i lokalna. PWN, Warszawa

6. Karwowski, J. 2006. Partnerstwo szansą rozwoju regionu. IPiS, Warszawa

7. 
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