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A. USYTUOWANIE MODU£U W SYSTEMIE STUDIÓW 

 
Kierunek studiów Ekonomia 

Poziom ksztaùcenia I stopieñ  

Profil studiów Ogólnoakademicki  

Forma i tryb prowadzenia studiów 
Studia stacjonarne 

Specjalno�ã Wszystkie 
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Koordynator moduùu Dr Dorota Miùek 

Zatwierdziù: 

 

 

 

 

 
 
B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 

 

Przynale¿no�ã do grupy/bloku 

przedmiotów 
Kierunkowy  

Status moduùu  Obowi¹zkowy  

Jêzyk prowadzenia zajêã Polski 

Usytuowanie moduùu w planie studiów 

- semestr 
Pi¹ty  

Usytuowanie realizacji przedmiotu w 
roku akademickim 

Zimowy 

Wymagania wstêpne Mikroekonomia, Statystyka, Polityka gospodarcza 

Egzamin  Nie 

Liczba punktów ECTS 2 

 
 
Forma 

prowadzenia zajêã 
wykùad ãwiczenia laboratorium projekt inne 

w semestrze 20   10  
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C. EFEKTY KSZTA£CENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTA£CENIA 

 

Cel 

moduùu 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najwa¿niejszymi pojêciami, 

czynnikami i narzêdziami z zakresu rozwoju regionalnego, widzianych z perspektywy 

tak teoretycznej, jak i praktycznej, ze szczególnym uwzglêdnieniem bie¿¹cych 

uwarunkowañ, procesów oraz instrumentów ksztaùtowania tego rozwoju w trakcie 

pogùêbiania integracji z Uni¹ Europejsk¹.  

 
 

Symbol 

efektu 
Efekty ksztaùcenia 

Forma 

prowadzenia 

zajêã 

(w/ã/l/p/inne) 

odniesienie do 

efektów 

kierunkowych 

odniesienie do 

efektów 

obszarowych 

W_01 

Ma elementarn¹ wiedzê o systemie gospodarki 

regionalnej. Zna strukturê tego systemu, funkcje oraz 

znaczenie gospodarki regionalnej w rozwoju spoùeczno-
gospodarczym kraju. Ma równie¿ wiedzê o 
uwarunkowaniach, mechanizmach i narzêdziach 

ksztaùtowania rozwoju regionalnego. 

wykùad, 
projekt 

K_W07 

S1A_W01 

S1A_W03 

W_02 

Zna pojêcie, istotê i czynniki konkurencyjno�ci regionów. 

Rozumie ich znaczenie i wpùyw na rozwój spoùeczno-
gospodarczy województwa. Ma podstawow¹ wiedzê nt. 

istoty, funkcji, rodzaju programowania rozwoju jednostki 
terytorialnej oraz istoty przestrzeni w gospodarce 
regionalnej.  

wykùad, 
projekt 

K_W07 

S1A_W01 

S1A_W03 

W_03 

Zna specyfikê marketingu w przypadku terytorium. 

Rozumie rolê i znaczenie europejskiej wspóùpracy 

miêdzynarodowej i przygranicznej w gospodarce 
regionalnej. 

wykùad, 
projekt 

K_W07 

S1A_W01 

S1A_W03 

U_01 

Potrafi wykorzystaã podstawow¹ wiedzê teoretyczn¹ z 

zakresu gospodarki regionalnej do analizowania zjawisk i 
procesów zachodz¹cych w rozwoju regionu. 

projekt K_U03 

S1A_U02 

U_02 

Wykazuje umiejêtno�ã pozyskiwania danych do 

analizowania i prognozowania procesów rozwoju 

regionalnego. 

projekt K_U03 

S1A_U02 

U_03 

Potrafi analizowaã i prognozowaã procesy i zjawiska 

zachodz¹ce w systemie gospodarki regionalnej przy 

wykorzystaniu typowych dla nauk ekonomicznych metod 
ilo�ciowych. 

wykùad, 
projekt 

K_U04 S1A_U02 

S1A_U03 

S1A_U05 

S1A_U06 

S1A_U07 

K_01 

Potrafi wspóùdziaùaã i pracowaã w grupie oraz skutecznie 

komunikowaã siê i postêpowaã etycznie w ramach 

wyznaczonych ról organizacyjnych i spoùecznych. 

projekt K_K03 
S1A_K02 

S1A_K05 

S1A_K06 

K_02 

Umie uczestniczyã w przygotowaniu projektów z zakresu 
problematyki regionalnej uwzglêdniaj¹c ró¿ne êródùa 

informacji i dane statystyczne. 

wykùad, 
projekt 

K_K06 
 

S1A_K05 

 

K_03 

Potrafi uzupeùniaã i doskonaliã nabyt¹ wiedzê i 

umiejêtno�ci z zakresu nauk ekonomicznych w celu 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

wykùad, 
projekt 

K_K05 

S1A_K06 
 

Tre�ci ksztaùcenia: 
 

1. Tre�ci ksztaùcenia w zakresie wykùadu 

Nr 

wykùadu 
Tre�ci ksztaùcenia 

Odniesienie 

do efektów 

ksztaùcenia 

dla moduùu 

1/2 Teoretyczne podstawy rozwoju regionalnego  
 Region w ujêciu ekonomicznym.  
 Pojêcie, istota, cele i czynniki rozwoju regionalnego.  

W_01 

U_01 

K_03 



 Wybrane teorie rozwoju regionalnego.  
 Warunki sprawnego zarz¹dzania wspóùczesnym rozwojem 

regionalnym. 
3/4 Konkurencyjno�ã gospodarki regionalnej.  

 Istota i czynniki konkurencyjno�ci regionów.  
 Podnoszenie poziomu konkurencyjno�ci regionów.  
 Wspieranie rozwoju konkurencyjno�ci regionów w procesie integracji 

europejskiej.  
 Spójno�ã spoùeczna, gospodarcza i terytorialna a konkurencyjno�ã 

regionów w polityce UE. 

W_01 

W_02 

U_01 

U_02 

U_03 

K_01 

K_02 

K_03 

5. Administracja publiczna a gospodarka regionalna.  

 Uwarunkowania prawne aktywno�ci gospodarczej administracji 

publicznej.  

 Istota oddziaùywania administracji samorz¹dowej na gospodarkê 

regionaln¹.  

 Bariery i dylematy w aktywno�ci gospodarczej samorz¹dowej 
administracji regionalnej. 

W_01 

U_01 

K_03 

6/7 Programowanie rozwoju regionalnego.  

 Miejsce programowania w polityce rozwoju regionalnego.  

 Programowanie jako forma przewidywania przyszùo�ci.  

 Rodzaje programów rozwoju jednostki terytorialnej.  

 Funkcje programowania rozwoju.  

 Zarys programowania rozwoju w polityce UE. 

W_02 

U_01 

U_02 

U_03 

K_03 

8. Polityka przestrzenna w gospodarce regionalnej.  

 Przestrzeñ w gospodarce regionalnej.  

 Uwarunkowania polskiej polityki przestrzennej.  

 Podmioty i instrumenty polityki przestrzennej.  

 System planowania przestrzennego. 

W_02 

U_01 

U_02 

U_03 

K_03 

9. Marketing terytorialny.  

 Geneza i rozwój marketingu terytorialnego.  

 Istota marketingu terytorialnego.  

 Specyfika marketingu w przypadku terytorium.  

 Wybrane elementy systemu marketingu terytorialnego.  

 Instrumenty marketingu-mix w odniesieniu do terytorium. 

W_03 

U_02 

U_03 

K_03 

10. Europejska wspóùpraca miêdzynarodowa i przygraniczna w gospodarce 

regionalnej  

 Wspóùpraca terytorialna jako samodzielny cel polityki spójno�ci Unii 

Europejskiej.  

 Struktura finansowania programów wspóùpracy terytorialnej w latach 

2007-2013.  

 Programy europejskiej wspóùpracy terytorialnej w Polsce w latach 
2007-2013. 

W_03 

U_01 

U_02 

K_03 

 
2. Tre�ci ksztaùcenia w zakresie ãwiczeñ 
3. Tre�ci ksztaùcenia w zakresie zadañ projektowych 

Nr zajêã 

proj. 
Tre�ci ksztaùcenia 

Odniesienie 

do efektów 

ksztaùcenia 



dla moduùu 

1. Omówienie sposobu realizacji projektu pt. Konkurencyjno�ã regionów 
na przykùadzie wybranego województwa 

W_01 

W_02 

U_01 

U_02 

U_03 

K_02 

K_03 
2. Diagnoza spoùeczno-gospodarcza wybranego regionu. W_01 

U_01 

U_02 

U_03 

K_02 

K_03 
3. Dobór cech badawczych do oceny konkurencyjno�ci. W_01 

W_02 

U_02 

K_02 

K_03 

 
4. Analiza i ocena poziomu konkurencyjno�ci wybranego regionu. W_02 

U_01 

U_02 

U_03 

K_01 

K_02 

K_03 
5. Prezentacja projektu; zaliczenie projektu W_02 

U_01 

U_02 

U_03 

K_02 

K_03 
 
4. Charakterystyka zadañ projektowych 
5. Charakterystyka zadañ w ramach innych typów zajêã dydaktycznych 
 

Metody sprawdzania efektów ksztaùcenia  

 

Symbol 

efektu 

Metody sprawdzania efektów ksztaùcenia  

(sposób sprawdzenia, w tym dla umiejêtno�ci � odwoùanie do konkretnych zadañ projektowych, laboratoryjnych, itp.) 

W_01 

Zaliczenie projektu i wykùadu  

 
Student, aby uzyskaã ocenê dobr¹, powinien znaã strukturê systemu gospodarki regionalnej, 
jego uwarunkowania, funkcje oraz mechanizmy. Aby uzyskaã ocenê bardzo dobr¹, powinien 
dodatkowo znaã i rozumieã znaczenie systemu regionalnego w gospodarce województwa 

oraz potrafiã dokonaã oceny wpùywu gospodarki regionu na rozwój spoùeczno-gospodarczy 
kraju.  

W_02 

Zaliczenie projektu oraz wykùadu 

 
Student, aby uzyskaã ocenê dobr¹ powinien znaã pojecie, istotê i czynniki konkurencyjno�ci, 
regionów. Ponadto powinien mieã podstawow¹ wiedzê nt. istoty, funkcji, rodzaju 
programowania rozwoju jednostki terytorialnej oraz istoty przestrzeni w gospodarce 
regionalnej. Aby uzyskaã ocenê bardzo dobr¹  student powinien potrafiã oceniã wpùyw 
konkurencyjno�ci na rozwój spoùeczno-gospodarczy województwa, jak równie¿ powinien 
dodatkowo znaã i rozumieã znaczenie i rolê programowania oraz przestrzeni w gospodarce 
regionu oraz potrafiã dokonaã oceny wpùywu programowania i polityki przestrzennej na rozwój 

regionu. 
 

W_03 

Zaliczenie projektu oraz wykùadu 

 
Student, aby uzyskaã ocenê dobr¹ powinien znaã specyfikê marketingu w przypadku 

terytorium oraz rozumieã rolê i znaczenie europejskiej wspóùpracy miêdzynarodowej i 

przygranicznej w gospodarce regionalnej .Aby uzyskaã ocenê bardzo dobr¹ student powinien 



ponadto potrafiã oceniã wpùyw dziaùañ z zakresu marketingu terytorialnego oraz europejskiej 
wspóùpracy miêdzynarodowej i przygranicznej na rozwój spoùeczno-gospodarczy regionu. 

U_01 

Projekty grupowe, w ramach których studenci opracowuj¹ i prezentuj¹ wybrane 

zagadnienia problemowe oraz zaliczenie projektu  

Student, aby uzyskaã ocenê dobr¹ powinien umieã wykorzystaã podstawow¹ wiedzê 

teoretyczn¹ zdobyt¹ na wykùadach i projektach do analizowania procesów i zjawisk 

zachodz¹cych w gospodarce regionu. Aby uzyskaã ocenê bardzo dobr¹, student powinien 
dodatkowo umieã dokonaã wùasnej interpretacji i oceny analizowanych procesów i zjawisk. 

U_02 

Projekty grupowe, w ramach których studenci opracowuj¹ i prezentuj¹ wybrane 

zagadnienia problemowe oraz zaliczenie projektu 

Student, aby uzyskaã ocenê dobr¹ powinien umieã pozyskiwaã dane do analizowania i 

prognozowania procesów rozwoju regionalnego. Aby uzyskaã ocenê bardzo dobr¹, student 
powinien dodatkowo umieã dokonaã wyboru i oceny danych wùa�ciwych dla analizowanych 
procesów rozwoju regionalnego. 

U_03 

Projekty grupowe, w ramach których studenci opracowuj¹ i prezentuj¹ wybrane 

zagadnienia problemowe oraz zaliczenie projektu 

Student, aby uzyskaã ocenê dobr¹ powinien umieã przeprowadziã analizê statystyczn¹ 

danych dotycz¹cych procesów i zjawisk zachodz¹cych w systemie gospodarki regionalnej. 
Aby uzyskaã ocenê bardzo dobr¹, powinien dodatkowo obszernie interpretowaã otrzymane 

wyniki. 

K_01 

Projekty grupowe, w ramach których studenci opracowuj¹ i prezentuj¹ wybrane 

zagadnienia problemowe 

Student, aby uzyskaã ocenê dobr¹ powinien dobrze wspóùpracowaã i pracowaã w grupie. Aby 
uzyskaã ocenê bardzo dobr¹, powinien dodatkowo przejmowaã inicjatywê podczas prac w 

grupie oraz byã w stanie sprawnie przygotowaã i poprowadziã realizacjê projektu. 
 

K_02 

Projekty grupowe, w ramach których studenci opracowuj¹ i prezentuj¹ wybrane 

zagadnienia problemowe 
Student, aby uzyskaã ocenê dobr¹ powinien aktywnie uczestniczyã w przygotowywaniu 

projektów grupowych z zakresu problematyki regionalnej. Aby uzyskaã ocenê bardzo dobr¹, 
powinien dodatkowo uwzglêdniã w realizowanym projekcie ró¿ne êródùa informacji i dane 

statystyczne oraz przejmowaã inicjatywê podczas prac w grupie. 

K_03 

Obserwacja postawy studenta podczas zajêã dydaktycznych, dyskusja podczas 

realizacji projektu 

Student, aby uzyskaã ocenê dobr¹ powinien rozumieã potrzebê staùego uzupeùniania wiedzy z 

zakresu gospodarki regionalnej i na bie¿¹co j¹ uzupeùniaã. Aby uzyskaã ocenê bardzo dobr¹, 
powinien uzupeùniaã tê wiedzê w zakresie szerszym od czùonków grupy. 

 

D. NAK£AD PRACY STUDENTA 

 

Bilans punktów ECTS 
 Rodzaj aktywno�ci obci¹¿enie studenta 

1 Udziaù w wykùadach 20h 
2 Udziaù w ãwiczeniach  
3 Udziaù w laboratoriach  
4 Udziaù w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 4h 
5 Udziaù w zajêciach projektowych 10h 
6 Konsultacje projektowe 4h 
7 Udziaù w egzaminie  
8   
9 Liczba godzin realizowanych przy bezpo�rednim udziale 

nauczyciela akademickiego 
38h 

10 Liczba punktów ECTS, któr¹ student uzyskuje na zajêciach 

wymagaj¹cych bezpo�redniego udziaùu nauczyciela 

akademickiego 
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obci¹¿enia studenta) 

1,4 ECTS 

11 Samodzielne studiowanie tematyki wykùadów 5h 



12 Samodzielne przygotowanie siê do ãwiczeñ  
13 Samodzielne przygotowanie siê do kolokwiów 2h 

14 Samodzielne przygotowanie siê do laboratoriów  
15 Wykonanie sprawozdañ  
15 Przygotowanie do kolokwium koñcowego z laboratorium  
17 Wykonanie projektu lub dokumentacji 10h 

18 Przygotowanie do egzaminu  
19   
20 

Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 17h 
(suma) 

21 Liczba punktów ECTS, któr¹ student uzyskuje w ramach 

samodzielnej pracy 
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obci¹¿enia studenta) 

0,6 ECTS 

22 Sumaryczne obci¹¿enie prac¹ studenta  55h 
23 Punkty ECTS za moduù 

1 punkt ECTS=25-30 godzin obci¹¿enia studenta 
2 ECTS 

24 Nakùad pracy zwi¹zany z zajêciami o charakterze praktycznym 
Suma godzin zwi¹zanych z zajêciami praktycznymi 4+10+4+2+10=30h 

25 Liczba punktów ECTS, któr¹ student uzyskuje w ramach zajêã o 

charakterze praktycznym 
1 punkt ECTS=25-30 godzin obci¹¿enia studenta 

1,1 ECTS 
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