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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu

3

Local and regional policy
GP-1/C46

Kategoria przedmiotu

Przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS

4.00
7

Semestry

2

Polityka rozwoju regionalnego i lokalnego

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Projekt

Seminarium

7

30

30

0

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Zna i rozumie podstawowe koncepcje rozwoju lokalnego i regionalnego w kontekście procesów globalizacji
oraz integracji gospodarczej i politycznej
Cel 2 Rozumie zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce oraz ich powiązania z kształtowaniem
polityki przestrzennej i gospodarczej w skali lokalnej i regionalnej

Kod archiwizacji: 8E55F0A7

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Cel 3 Posiada umiejętności w zakresie definiowania celów i środków polityki rozwoju lokalnego i regionalnego

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Wiedza z zakresu geografii, historii i ekonomii. Znajomość aktualnych wydarzeń związanych z samorządem oraz
sytuacją geopolityczną na świecie.
2 Zaliczenie przedmiotu Ekonomia, Geografia ekonomiczna, Procesy urbanizacji-suburbanizacji i przemiany strukturalne miast

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student zna teorie i koncepcje rozwoju regionalnego i lokalnego.
EK2 Umiejętności Umiejętność krytycznej analizy/identyfikacji celów rozwojowych oraz programów służących
ich realizacji na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.
EK3 Umiejętności Student na podstawie dostępnych informacji jest w stanie ustalić priorytety rozwojowe samorządu terytorialnego wraz z wyborem mechanizmów ich wykonania.
EK4 Kompetencje społeczne Student jest zdolny do pracy w grupie i komunikowania się z interesariuszami
samorządu terytorialnego.
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Treści programowe
Ćwiczenia
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

C1

Inteligentne specjalizacje a struktura firm w rankingu Gazele Biznesu.

4

C2

Wyznaczanie funkcjonalnych obszarów miejskich.

4

C3

Ocena polityki inwestycyjnej wybranego samorządu terytorialnego na procesy
lokalizacji działalności usługowej i produkcyjnej.

4

C4

Porównanie struktury budżetu dwóch wybranych jednostek samorządu
terytorialnego.

4

C5

Ocena strategii rozwoju wybranego miasta. Propozycje zmian.

4

C6

Analiza wybranych przypadków sukcesu i porażki gmin w Polsce, m.in.: Biłgoraj,
Niepołomice, Kobierzyce, Dolina Strugu, Myślenice, Dobczyce, Dolina Lotnicza.

4

C7

Rozwój lokalny w praktyce: sesja terenowa w wybranej gminie połączona
z dyskusją z liderami lokalnymi.

6
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Wykład

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Pojęcie rozwoju. Pojęcie polityki regionalnej. Kwestie terminologiczne: polityka,
zarządzanie, programowanie, planowanie. Czynniki rozwoju regionalnego
i lokalnego.

2

W2

Najważniejsze teorie i koncepcje rozwoju regionalnego i lokalnego. Teoria
polaryzacji vs teoria rozwoju zrównoważonego. Współczesne uwarunkowania
rozwoju lokalnego i regionalnego.

4

W3

Typologia i charakterystyka instrumentów polityki lokalnej i regionalnej.

2

W4

Instrumenty instytucjonalno-prawne realizacji polityki na szczeblu lokalnym
i regionalnym: kontrakty wojewódzkie, partnerstwo publiczno-prywatne, specjalne
strefy ekonomiczne.

2

W5

Rola i znaczenie planów strategicznych, operacyjnych i przestrzennych w rozwoju
jednostek terytorialnych. Sprawność instytucjonalna administracji samorządowej.

4

W6

Polski system finansów publicznych a rozwój regionalny. System podatków i opłat
samorządowych w Polsce.

2

W7

Budżet jednostki jako instrument finansowy polityki lokalnej i regionalnej.

4

W8

Marketing terytorialny.

2

W9

Zróżnicowania regionalne. Modele polityki regionalnej. Region i jego rozwój
w warunkach globalizacji. Problemy polityki regionalnej w Polsce.

2

W10

Polityka regionalna Unii Europejskiej. Polityka spójności Unii Europejskiej.
Rodzaje i kryteria wsparcia regionalnego UE. Słabości polityki regionalnej UE.
Zmiany struktury gospodarczej regionów UE.

2

W11

Administracyjny i strukturalny wymiar absorpcji środków funduszy unijnych.
Inwestycje infrastrukturalne jako instrument polityki rozwoju jednostek lokalnych
i regionalnych.

2

W12

Uwarunkowania sukcesu i porażki polityki regionalnej. Analiza przyczyn sukcesu
i porażki w polityce regionalnej na wybranych przykładach z Polski i Europy:
Wschodnie landy Niemiec (dawne NRD), Południowe Włochy (Mezzogiorno).

2

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Dyskusja
N3 Prezentacje multimedialne
N4 Praca w grupach
N5 Ćwiczenia projektowe
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N6 Sesje terenowe
N7 e-learning

8

Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

60

Egzaminy i zaliczenia w sesji

6

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu
pracy studenta

54

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Projekt indywidualny
F2 Projekt zespołowy
F3 Ćwiczenie praktyczne
F4 Egzamin pisemny
F5 Aktywność
Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 Aktywny udział w zajeciach
W2 Terminowe rozliczanie sie z zadanych prac
W3 Obowiazkowy udział w wyjazdach studyjnych
Ocena aktywności bez udziału nauczyciela
B1 Projekt indywidualny
B2 Projekt zespołowy

Kryteria oceny
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Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Student nie potrafi wymienić teorii i koncepcji rozwoju regionalnego i lokalnego
oraz dokonać krótkiej charakterystyki jednej z nich. Brak zaliczenia prac
w terminie zwiazanych z danym efektem kształcenia.

Na ocenę 3.0

Student potrafi wymienić teorie i koncepcje rozwoju regionalnego i lokalnego oraz
dokonać krótkiej charakterystyki jednej z nich.

Na ocenę 3.5

Student potrafi wymienić teorie i koncepcje rozwoju regionalnego i lokalnego oraz
dokonać krótkiej ich charakterystyki.

Na ocenę 4.0

Student potrafi porównać wybrane teorie i koncepcje rozwoju regionalnego
i lokalnego.

Na ocenę 4.5

Student posiada szczegółową wiedzę na temat teorii i koncepcji rozwoju
regionalnego i lokalnego.

Na ocenę 5.0

Student potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę w sposób wyczerpujący.
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Student nie potrafi dokonać prostej analizy/identyfikacji celów rozwojowych oraz
programów słuzacych ich realizacji na dowolnie wybranym poziomie. Brak
zaliczenia prac w terminie zwiazanych z danym efektem kształcenia.

Na ocenę 3.0

Student potrafi dokonać prostej analizy/identyfikacji celów rozwojowych oraz
programów służących ich realizacji na dowolnie wybranym poziomie.

Na ocenę 3.5

Student potrafi dokonać prostej analizy/identyfikacji celów rozwojowych oraz
programów służących ich realizacji na wskazanym poziomie.

Na ocenę 4.0

Student potrafi dokonać średniozaawansowanej analizy/identyfikacji celów
rozwojowych oraz programów służących ich realizacji na wskazanym poziomie.

Na ocenę 4.5

Student potrafi dokonać zaawansowanej analizy/identyfikacji celów rozwojowych
oraz programów służących ich realizacji na wskazanym poziomie.

Na ocenę 5.0

Student potrafi dokonać krytycznej analizy/identyfikacji celów rozwojowych oraz
programów służących ich realizacji na poziomie krajowym, regionalnym
i lokalnym.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Student potrafi korzystać z podstawowych zasobów informacji na temat
samorządu terytorialnego. Brak zaliczenia prac w terminie zwiazanych z danym
efektem kształcenia.

Na ocenę 3.0

Student potrafi korzystać z podstawowych zasobów informacji na temat
samorządu terytorialnego.

Na ocenę 3.5

Student potrafi wyszukać w dostępnych zasobach główne priorytety rozwojowe
samorządu terytorialnego.
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Na ocenę 4.0

Student potrafi wyszukać w dostępnych zasobach główne priorytety rozwojowe
samorządu terytorialnego oraz wskazać dla jednego z nich przykładowe
mechanizmy jego wykonania.

Na ocenę 4.5

Student potrafi wyszukać w dostępnych zasobach główne priorytety rozwojowe
samorządu terytorialnego oraz wskazać przykładowe mechanizmy ich wykonania.

Na ocenę 5.0

Student potrafi wyszukać w dostępnych zasobach priorytety rozwojowe
samorządu terytorialnego oraz wskazać mechanizmy ich wykonania.
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

Student wykazuje brak kreatywność i nie potrafi pracować w zespole. Student
komunikuje się pośrednio z itinerariuszami samorządu terytorialnego. Brak
zaliczenia prac w terminie zwiazanych z danym efektem kształcenia.

Na ocenę 3.0

Student ma małą kreatywność i niechętnie pracuje w zespole. Student
komunikuje się pośrednio z interesariuszami samorządu terytorialnego.

Na ocenę 3.5

Student ma małą kreatywność ale chętnie pracuje w zespole. Student komunikuje
się pośrednio z interesariuszami samorządu terytorialnego.

Na ocenę 4.0

Student ma przeciętną kreatywność i chętnie pracuje w zespole. Student
komunikuje się bezpośrednio z interesariuszami samorządu terytorialnego.

Na ocenę 4.5

Student ma dużą kreatywność i chętnie pracuje w zespole. Student komunikuje
się bezpośrednio z interesariuszami samorządu terytorialnego.

Na ocenę 5.0

Student ma dużą kreatywność i chętnie pracuje w zespole, zachowuje krytycyzm
do efektów pracy swojej i zespołu. Student komunikuje się bezpośrednio
z interesariuszami samorządu terytorialnego, potrafi wejść z nimi w dyskusję na
interesujący go temat.
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Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

K_K09

Cel 1 Cel 2

C5 C6 W1 W2
W9 W12

N1 N2 N3 N4

F1 F2

EK2

K_K09

Cel 3

C1 C2 C6 W1
W3 W4 W5 W8
W10 W11

N1 N2 N3 N4 N5

F1 F2 F3 F4 P1
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Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK3

K_K09

Cel 1 Cel 2
Cel 3

C1 C2 C3 C4 C5
C6 W1 W3 W4
W5 W6 W7 W8
W10 W11

N1 N2 N3 N4 N5

F1 F2 F3 F4 P1

EK4

K_K09

Cel 1

C4 C5 C6 C7

N2 N3 N4 N5

F2 F3 F4 P1

Efekt
kształcenia
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr Agnieszka Sobala-Gwosdz (kontakt: asobala@poczta.fm)

Osoby prowadzące przedmiot
1 doktor Agnieszka Sobala-Gwosdz (kontakt: asobala@poczta.fm)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................
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