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Opis kursu (cele kształcenia)

Po zakończeniu kursu student potrafi zdefiniować współczesne procesy rozwoju miast i ich role w regionie, 
dostrzega koszty i zyski aktualnych zjawisk przestrzennych i społeczno-gospodarczych, tj. metropolizacji, 
globalizacji, informatyzacji i innowacji. 
Potrafi zidentyfikować funkcje miastotwórcze. 
Zna podstawy gospodarki miejskiej – identyfikuje głównych użytkowników miasta, orientuje się, na czym 
polega gospodarka nieruchomościami gruntowymi w mieście, a także zna działanie miejskiego systemu 
infrastruktury społecznej oraz logistyki miejskiej. 
Rozumie  potrzebę  marketingu  w  aspekcie  zarządzania  miastem  i  potrafi  sformułować  strategię 
marketingową miasta lub miejsca.

Warunki wstępne

Wiedza Podstawowa wiedza z zakresu procesów przestrzennych i społeczno-gospodarczych.

Umiejętności
Umiejętność interpretacji i wnioskowania na podstawie danych społeczno-
gospodarczych oraz  źródeł kartograficznych. 

Kursy Brak

Efekty uczenia się 
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Wiedza

Efekt uczenia się dla kursu
Odniesienie do efektów 

kierunkowych

W01 Student potrafi zdefiniować współczesne procesy i 
modele rozwoju miast i regionów.

W02 Dostrzega koszty i zyski aktualnych zjawisk 
przestrzennych i społeczno-gospodarczych tj. 
metropolizacji, globalizacji, informatyzacji i innowacji.

W03 Rozumie potrzebę zrównoważonego rozwoju miast i 
regionów.

W04 Rozpoznaje instrumenty polityki zrównoważonego 
rozwoju. 

W05 Charakteryzuje wybrane programy i plany 
rozwojowe oraz politykę miejską. 

W06 Rozumie potrzebę marketingu terytorialnego. 

K_W01, K_W02, K_W03

K_W05

K_W07, K_W08

K_W16, K_W17

K_W02

K_W02, K_W03

Umiejętności

Efekt uczenia się dla kursu
Odniesienie do efektów 

kierunkowych

U01 Student potrafi samodzielnie wyszukać źródła 
informacji przestrzennej i społeczno-gospodarczej.

U02 Potrafi  krytycznie wykorzystać dane do oceny 
poziomu rozwoju miast oraz ich atrakcyjności i kierunków 
rozwoju. 

U03 Student zna i potrafi wykorzystać dokumenty 
programowe i plany rozwojowe w kontekście analizy 
krytycznej i porównawczej. 

U04 Potrafi zbudować zarys strategii marketingowej 
dopasowanej do kierunków rozwoju. 

K_U02

K_U03

K_U03, K_U05, 
K_U17

K_U09, K_U10, 
K_U17

Kompetencje 
społeczne

Efekt uczenia się dla kursu
Odniesienie do efektów 

kierunkowych

K01 Jest zdolny do krytycznego wnioskowania

K02 Ma świadomość potrzeby ciągłego poszerzania i 
uaktualniania wiedzy

K03 Potrafi pracować indywidualnie i w grupie

K_K01

K_K02

K_K07

Organizacja
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Forma zajęć
Wykład

(W)

Ćwiczenia w grupach

A K L S P E

Liczba godzin 15 15

zaliczenie zaliczenie

Opis metod prowadzenia zajęć

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń w formie hybrydowej.

Formy sprawdzania efektów uczenia się
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W01 X X X X X
W02 X X X
W03 X X X
W04 X X X
W05 X X X
W06 X X X
U01 X X X X
U02 X X X X
U03 X X X X
U04 X X X X
K01 X X X
K02 X X X
K03 X X

Kryteria oceny Część wykładowa oceniana jest na podstawie pozytywnie zdanego zaliczenia 
pisemnego w formie testowej i opisowej.

Część ćwiczeniowa oceniana jest na podstawie:

 obecności  na  zajęciach  (dopuszczalna  1  nieobecność 
usprawiedliwiona,  co  nie  zwalnia  z  obowiązku  wykonania  zadanej 
pracy i nadrobienia treści z opuszczonych zajęć podczas konsultacji 
indywidualnych.  W  przypadku  większej  liczby  nieobecności  – 
konieczność  zaliczenia  całości  opuszczonego  materiału  na 
konsultacjach)

 pozytywnie  ocenionych  prac  pisemnych  i  prezentacji  realizowanych 
indywidualnie i w grupach i przedstawianych na ćwiczeniach (oceniana 
jest  poprawność  merytoryczna,  forma  przedstawienia,  terminowość 
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złożenia)

 aktywnego udziału w zajęciach w formie dyskusji

 kolokwium zaliczeniowego w toku ćwiczeń 

Końcowa  ocena  wystawiana  jest  na  podstawie  zaliczenia  (obejmującego 
problematykę wykładów i ćwiczeń).  Zaliczenie uzyskuje student  z wynikiem 
50% + 1 pkt. dobrych odpowiedzi.

Uwagi Obecność obowiązkowa na wykładach i ćwiczeniach (sprawdzana).

Treści merytoryczne (wykaz tematów)

Wykłady:
1. Pojęcie i zakres ekonomiki miasta i regionu, zagadnienia badawcze ekonomiki miast i regionów.
2. Miasto – pojęcie. Czynniki miastotwórcze. Rodzaje miast. 
3. Pojęcie funkcji miasta. Kryteria klasyfikacji funkcji. Teoria bazy ekonomicznej miasta. Funkcje 

ekonomiczne i gospodarcze w przyszłości i współcześnie. Formy użytkowania terenów w mieście.
4. Współczesne procesy rozwoju miast, urban sprawl, metropolizacja.
5. Modele planistyczne rozwoju miast.
6. Teoria progów rozwojowych, koszty rozwoju miast.
7. Rola miast w rozwoju regionów, relacje metropolie – region.
8. Zrównoważony rozwój miast, model smart growth. Zjawiska negatywne w środowisku miejskim. 

Kształtowanie polityki ekorozwoju. Aspekty ekonomiczne zrównoważonego rozwoju.
9. Rewitalizacja zdegradowanych struktur miejskich – programy rewitalizacji, ich realizacja, 

efektywność i trwałość.
10. Polityka miejska, zarządzanie i planowanie. Funkcje i system zarządzania miastem. 
11. Marketing i promocja miast. Wykorzystanie marketingu miasta w zarządzaniu.
12. Zróżnicowanie ekonomiczne społeczności w miastach w przyszłości i współcześnie.
13. Infrastruktura techniczna miast. Znaczenie infrastruktury w gospodarce miasta. Rodzaje 

infrastruktury oraz jej cechy ekonomiczne. Wykonywanie zadań samorządowych w mieście.
14. Prawidłowość rynku nieruchomości w miastach.

Ćwiczenia:
Studia porównawcze wybranych miast w aspekcie analizy przedmiotowej:

1. Miasta rozwijające się i kurczące w Polsce – próba identyfikacji 
2. Przyrost rzeczywisty ludności jako relacje przyrostu naturalnego i salda migracji – określenie 

związku z ewentualnym kurczeniem się miast w poszczególnych województwach. Typologia 
Webba dla miast Polski wg wybranych województw 

3. Baza ekonomiczna wybranych miast wojewódzkich – funkcje egzogeniczne miast wojewódzkich 
4. Miary centrograficzne – wyznaczanie środka ciężkości dla działalności gospodarczych w 

województwie małopolskim 
5. Miasto w roli przedsiębiorcy – spółki komunalne 

Słowniczek (5-15 pojęć w języku angielskim)
economics of cities and regions, cities and regions spatial development, regional economics, shrinking 
cities, urbanisation, urban sprawl, development of the cities, local / regional development, exogenous and 
endogenous factors in the growth of regions, economic base theory, municipal or urban engineering, city 
logistics, city marketing

Wykaz literatury podstawowej
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Brol R. (red.), 2004, Ekonomika i zarządzanie miastem, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław. Czornik M., 
2004, Miasto. Ekonomiczne aspekty funkcjonowania, Prace Naukowe AE w Katowicach, Katowice. 

Jażdżewska I., 2006, Zmiana położenia środka ciężkości miast i ludności miejskiej w Polsce w XX wieku, 
[w:] Przegląd Geograficzny, tom 78, z. 4, wyd. PWN, Warszawa, s. 561-574. 5 Maik W., 1997, Podstawy 
geografii miast, Wyd. UMK, Toruń. 

Maik W., 1997, Podstawy geografii miast, Toruń.

Markowski T., 2013, Miasta kurczące się – wyzwania i rekomendacje wobec krajowej polityki miejskiej, 
Małopolskie studia regionalne, nr 2-3/28-29/, Departament Polityki Regionalnej, Kraków, s. 29-35. 

Musiał-Malago M., 2018, Kurczenie się miast Polski – analiza i pomiar zjawiska, Rozwój Regionalny i 
Polityka Regionalna nr 42, s. 91-102.

Szromik A., 2008, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Oficyna, Kraków. 

Trojanowski K., 2013, Funkcjonowanie spółek komunalnych – miasto jako przedsiębiorca, Zeszyty 
Naukowe WSEI seria: EKONOMIA, 6(1/2013), s. 245-262.

Wykaz literatury uzupełniającej

Bronsztejn S., 1995, Ekonomika regionalna, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław. 

Brzosko-Sermak A., Węcławowicz G. 2019, Zmiany funkcji centrum pod wpływem doktryny neoliberalnej, 
[w:] Miasto, ekonomia, kultura. Księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej, (red.) Przemysław Kisiel, 
Anna Urbaniak, Katarzyna Warmińska-Zygmunt, Wydawnictwo Naukowa Scholar, s. 134-148.

Ciesiółka P., Jaroszewska E., 2010, Strategie rewitalizacji w kurczących się miastach – doświadczenia 
europejskie, PRM, s. 13-21.

Dacko M., 2009, Badanie stanu bazy ekonomicznej i struktury funkcjonalnej gmin województwa 
małopolskiego metodami pośrednimi [w:] Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. 
Oeconomica, 268 (54), Szczecin, s. 25–34. 

Długosz Z., 2001, Próba dynamicznej typologii ruchu ludności w świetle klasyfikacji Webba na przykładzie 
województwa małopolskiego [w:] Człowiek i przestrzeń, IGiGP UJ, Kraków, s. 61-70. 

Gorzelak G., Smętkowski M., 2005, Metropolia i jej region w gospodarce informacyjnej, Wydawnictwo 
Naukowe SCHOLAR, Warszawa. 

Karwińska A., Brzosko-Sermak A., 2014, Dobrze funkcjonujące miasto. Koncepcje, cechy, perspektywy 
rozwoju, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.

Korenik S., Szołek K. (red.), 2004, Konkurencyjność i potencjał rozwoju polskich metropolii - szanse i 
bariery, Biuletyn KPZK PAN, 214. 

Kryńska E., 2015, Znikanie miast. Studium przypadku Łodzi, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 223, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice. 

Kupiec L. (red.), 1999, Gospodarka przestrzenna, t. II, Ekonomika regionu, Białystok: Wydawnictwo 
Uniwersytetu w Białymstoku. 

Kurek, S., Rachwał, T., Wójtowicz M. (2014). Industrial and commercial suburbanization in post-socialist 
city: the Kraków Metropolitan Area (Poland), Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia 
Geographica, 5, 55-76 

Markowski T. (red.), 2005, Planowanie i zarządzanie w obszarach metropolitalnych, Biuletyn KPZK PAN, 
221. Markowski T., 1999, Zarządzanie rozwojem miast, PWN, Warszawa. 

Matykowski R., 1981, Miary centrograficzne i ich zastosowanie w badaniach ekonomiczno-geograficznych, 
[w:] Przegląd Geograficzny, tom 53, z. 3, wyd. PWN, Warszawa, s. 493-518. 

Nalej M., 2014, Rozmieszczenie obiektów noclegowych w Łodzi w 2013 roku w świetle miar 
centrograficznych, [w:] Acta Universitatis Lodziensis. Folia geographica Socio-Oeconomica, nr 16, Wyd. 
UŁ, Łódź, s. 133-148. 

Noworól A., 2007, Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej, Wydawnictwo UJ, 
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Kraków. Pęski W., 1999, Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 
Parysek J., 1997, Podstawy gospodarki lokalnej, UAM Poznań, 

Płaziak M., 2004, Poziom życia ludności miast województwa małopolskiego, ze szczególnym 
uwzględnieniem miast małych i najmniejszych, XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Zróżnicowanie 
warunków życia ludności w mieście, Uniwersytet Łódzki, 121-129. 

Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)

liczba godzin w kontakcie z 
prowadzącymi

Wykład 15

Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.) 15

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 1

liczba godzin pracy studenta 
bez kontaktu z 
prowadzącymi

Lektura w ramach przygotowania do zajęć 4

Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu po 
zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu

5

Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany temat 
(praca w grupie)

5

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 5

Ogółem bilans czasu pracy 50

Liczba punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika 2
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