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Rok akademicki: Grupa przedmiotów
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Założenia wstępne17):

Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):

konsultacje inne …

inne… inne …

inne… inne …

Pełny opis przedmiotu15):

A.     wykłady

1. Region jako podmiot polityki regionalnej (pojęcie i typologia regionów; regionalizm i regionalizacja państw europejskich; regiony w wybranych państwach 
członkowskich UE). 2. Podstawy teoretyczne polityki regionalnej (zróżnicowanie rozwoju regionalnego; procesy konwergencji i polaryzacji; tradycyjne i nowe 
koncepcje teoretyczne rozwoju regionalnego). 3. Polityka regionalna jako element polityki rozwoju UE (przesłanki prowadzenia polityki regionalnej na poziomie 
wspólnotowym; polityka regionalna UE a inne polityki wspólnotowe; polityka regionalna na szczeblu wspónotowym i krajowym; podejście zintegrowane w polityce 
regionalnej UE).  4. Podmioty polityki regionalnej UE (kompetencje instytucji UE w zakresie polityki regionalnej, organy przedstawicielskie regionów 
europejskich). 5. Geneza i ewolucja polityki regionalnej UE. 6. Cele polityki regionalnej UE. 7. Instrumenty, obszary interwencji i beneficjenci polityki regionalnej 
UE. 8. Zasady polityki regionalnej UE. 9. Programowanie polityki regionalnej UE. 10. Metodyka przygotowania projektów współfinansowanych ze środków 
pomocowych UE. 11. System wdrażania polityki regionalnej UE w Polsce.

B.     ćwiczenia

1. Diagnoza zróżnicowań regionalnych w UE. 2. Metody i kryteria oceny (ewaluacji) polityki regionalnej UE. 3. Identyfikacja i wymiana dobrych praktyk w
zakresie rozwoju regionalnego. 4. Programy, działania i projekty w zakresie zwiększania spójności terytorialnej UE - studia przypadków. 5. Programy, działania i
projekty w zakresie zwiększania konkurencyjności i innowacyjności regionów - studia przypadków. 6. Dobre praktyki w zakresie europejskiej współpracy
terytorialnej. 

Metody dydaktyczne14):

dyskusja eksperyment

projekt badawczy studium przypadku

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 10

a2) ćwiczenia audytoryjne 6

a3) ćwiczenia laboratoryjne

a4) seminaria

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:

- poznanie mechanizmu i zasad polityki regionalnej UE,

- poznanie systemu wdrażania polityki regionalnej UE w Polsce,

- poznanie roli polityki regionalnej UE w zakresie stymulowania rozwoju i podnoszenia konkurencyjności regionów

- zdobycie przez studentów umiejętności przeprowadzania oceny skutczności i efektywnosci polityki regionalnej UE.

Status przedmiotu9): 
a) przedmiot d) forma studiów

SW  stacjonarne / niestacjonarne

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

4 polski

Prowadzący zajęcia6): prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz, dr Arkadiusz Gralak, dr Maciej Stawicki, dr Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska

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

ZRL308

Wydział, dla którego przedmiot jest realizowany8):

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): 

Numer katalogowy:

Regional Policy of the European Union

Kierunek studiów4): Zarządzanie

Koordynator przedmiotu5): prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz

Nazwa przedmiotu1): Polityka regionalna Unii Europejskiej
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UWAGI24):

3. Głąbicka K., Grewiński M., 2003. Europejska polityka regionalna.  Elipsa, Warszawa.

4. Ładysz J., 2008. Polityka strukturalna Polski i Unii Europejskiej. PWE, Warszawa.

5. Pietrzyk I., 1998. Polityka regionalna UE w praktyce krajów członkowskich, Wyd. AE w Krakowie, Kraków.

6. Prusek A., Zieliński K., Kudełko J., 2011. Europejska polityka spójności oraz jej efekty w Polsce. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.

7. Komisja Europejska. Raporty na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej.

Miejsce realizacji zajęć22): przedmiot jest realizowany w sali dydaktycznej

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 

a) podstawowa

1. Pietrzyk I., 2006. Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich. Wyd. PWN, Warszawa.

b) uzupełniająca

2. Gawlikowska-Hueckel K., 2003. Procesy rozwoju regionalnego w UE. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

egzamin pisemny test

egzamin ustny inne..

inne… inne..

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 

końcową21):

Element oceny Element oceny

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych ocena wykonania 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

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..

inne..

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

inne..

egzamin pisemny test komputerowy 

egzamin ustny inne..

inne… inne..

04 - wyszukuje i wykorzystuje wytyczne i dokumenty programowe 
(krajowe i wspólnotowe) polityki regionalnej

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

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

01 - opisuje mechanizm funkcjonowania polityki regionalnej UE i system 
jej wdrażania w Polsce

05 - przeprowadza analizę i ocenę oddziaływania interwencji publicznej na rozwój 
regionalny

02 - objąśnia kompetencje oraz formy współdziałania podmiotów polityki 
regionalnej

06 - wyszukuje i wykorzystuje dobre praktyki w zakresie rozwoju regionalnego

03 - charakteryzuje instrumenty i zasady polityki regionalnej UE 07 -
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