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B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
 

Przynależność do grupy/bloku 
przedmiotów 

kierunkowy w języku angielskim 

Status modułu  obowiązkowy 

Język prowadzenia zajęć angielski 

Usytuowanie modułu w planie studiów 
– semestr 

II 

Usytuowanie realizacji przedmiotu w 
roku akademickim 

letni 

Wymagania wstępne  

Egzamin  nie 

Liczba punktów ECTS 2 

 
 

Forma 
prowadzenia zajęć 

wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne 

w semestrze 15     

 
 
C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

 

Cel 
modułu 

 To provide knowledge concerining regional policy development and management  

 
 



Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 

Forma 
prowadzenia 

zajęć 
 

odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

odniesienie do 
efektów 

obszarowych 

W_01 
Student has expandet knowledge about regional 
sciences 

Wykład K_W01 
S2AW01 
S2AW09    

W_02 
Has increased knowledge concerning the region, 
regional economy and relationship between regional 
and national economies 

Wykład K_W05 
S2AW02 
S2AW03 

W_03 
Student is acquainted with social- economic 
determinants of regional development factors, 
factors of growth and managing the region 

Wykład K_W05 
S2AW02 
S2AW03 

U_01 
Student understands and explains phenomena 
taking place In regional development  

Wykład 
K_U01 S2AU01 

U_02 
Student is able to use theoretical knowledge for 
purposes of description and analysis of socjal – 
economic processes taking place In the  region 

Wykład 
K_U02 S2AU02 

U_03 

Student has ability to formulate cnclusions resulting 
from empirical obserwation of phenomena In 
regional economy as well propose recomendation 
for improvement existing sytuation 

Wykład 

K_U07 
S2AU07 
S2AU08 

K_01 
Student is aware of necessity of study in order to 
comprehend processes of surrounding reality and 
increasing his professional qualifications 

Wykład 
K_K01 S2AK01 

K_02 
Student has the knowledge In the field of regional 
development and he is using it for social involvment 
to inhance regional growth  

Wykład 
K_K03 

S2AK02 
S2AK03 

K_03 
Student is using his knowledge both In the process 
of elaboration and evaluation of programs and 
strategies of regional development 

Wykład 
 K_K05 S2AK05  

 
 
Treści kształcenia: 
 
1. Treści kształcenia w zakresie wykładu 
 

Nr 
wykładu 

Treści kształcenia 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia 
dla modułu 

1 Region – the presentation of definition and types of regions W01  

2 The conception of regional development and its objectives  U01 

3 
Factors of regional development  

W02  
U02 

4 
Participants of regional development, their behavior and relations  

W03   
U02 

5 
The policy of regional development in Poland and EU 

W02   
U02 

6 
Planning in regional management   

W03   
U03 

7 

Strategic management of the region 

W01 
U01 
K02 
K03 

8 

The strategy of regional development. Process of elaboration and 
implementation  

W01 
U01 
K01 
K02 
K03 

 
 



Metody sprawdzania efektów kształcenia  

Symbol 
efektu 

Metody sprawdzania efektów kształcenia  
(sposób sprawdzenia, w tym dla umiejętności – odwołanie do konkretnych zadań projektowych, laboratoryjnych, itp.) 

W_01 Essay on topics comprised by regional sciences 

W_02 Essay on influence of regional growth on national economy 

W_03 Essay on determinants of regional development 

U_01 Discussion on main processes In comtemporary regional development  

U_02 Seminar on current problems on going In choosen regions  

U_03 Discusion on proposals aim to improve economic sytuation of chooisen region 

K_01 Active participation In meetings focused on the future of global and regional economy 

K_02 Active participation In Regional Council meetings dedicatied to regional development issues 

K_03 Participation In public consultation of regional development programs and strategies 

 
D. NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 Bilans punktów ECTS 

 
Rodzaj aktywności 

obciążenie 
studenta 

1 Udział w wykładach 15 

2 Udział w ćwiczeniach  

3 Udział w laboratoriach  

4 Udział w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 6 

5 Udział w zajęciach projektowych  

6 Konsultacje projektowe  

7 Udział w egzaminie 2 

8   

9 Liczba godzin realizowanych przy bezpośrednim udziale nauczyciela 
akademickiego 

23 

10 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach 
wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 

ECTS 2 

11 Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 10 

12 Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń  

13 Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów  

14 Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów  

15 Wykonanie sprawozdań  

15 Przygotowanie do kolokwium końcowego z laboratorium  

17 Wykonanie projektu lub dokumentacji  

18 Przygotowanie do egzaminu  

19   

20 Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 10 

21 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach samodzielnej 
pracy 
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 

ECTS  

22 Sumaryczne obciążenie pracą studenta  33 

23 Punkty ECTS za moduł 
1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta 

ECTS 

24 Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym 
Suma godzin związanych z zajęciami praktycznymi 

 

25 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o 
charakterze praktycznym 1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta 

ECTS 
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