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Opis kursu (cele kształcenia)

Po zakończeniu  kursu  student  posiada  wiedzę  na  temat  czynników wpływających  na  rozwój  lokalny  
i  regionalny.  Potrafi  wskazać  zmiany  w  podejściu  do  teorii  rozwoju  regionalnego,  
w  odniesieniu  do  dynamiki  rozwoju  technologicznego  i  procesów  globalizacji  oraz  wzrostu  znaczenia 
czynników niematerialnych m.in. w kontekście gospodarki opartej o wiedzę. Student posiada umiejętność 
dokonania  charakterystyki  społeczno-gospodarczej  jednostek  administracyjnych  oraz  sporządzić  wizję  
i  strategię  rozwoju  tych  jednostek  z  uwzględnieniem  czynników  wewnętrznych  i  zewnętrznych  oraz 
współczesnych procesów globalnych.

Efekty uczenia się

Wiedza

Efekt uczenia się dla kursu

Odniesienie do efektów 
dla specjalności 

(określonych w karcie 
programu studiów dla modułu 

specjalnościowego)

W01, Zna podstawowe zagadnienia z zakresu teorii 
rozwoju lokalnego i regionalnego, a także uwarunkowania 
społeczno-gospodarcze funkcjonowania i rozwoju różnej 
skali układów przestrzennych oraz zna podstawową 
terminologię związaną z powyższymi zagadnieniami, 
także w języku obcym.

W01
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W02, Rozumie zasady zarządzania rozwojem lokalnym i 
regionalnym w warunkach procesów globalizacji i 
integracji europejskiej oraz wymienia najważniejsze 
problemy współczesności w aspekcie rozwoju 
gospodarczego i terytorialno-samorządowego w skali 
lokalnej i regionu.

W03, Zna i rozumie zasady sporządzania strategii 
rozwoju jednostek administracyjnych

W03, W04, W05

W04

Umiejętności

Efekt uczenia się dla kursu

Odniesienie do efektów 
dla specjalności

(określonych w karcie programu 
studiów dla modułu 

specjalność)

U01, Potrafi wykazać wpływ różnych czynników i 
procesów na rozwój i funkcjonowanie lokalnej gospodarki 
oraz wskazać bariery i możliwości ich rozwoju.

U02, Posiada kompetencje pozwalające na 
uczestniczenie w opracowywaniu dokumentów 
strategicznych dotyczących rozwoju gospodarczego  
różnego rodzaju jednostek terytorialnych.

U02

U04

U03, Umie opracować wybrany problem dotyczący 
rozwoju oraz zróżnicowania przestrzennego i 
terytorialnego, w formie pisemnego opracowania 
w języku polskim z poprawną dokumentacją.

U02, U08

U04, Potrafi ocenić decyzje w aspekcie zarządzania 
jednostką samorządowo terytorialną w odniesieniu do 
przesłanek związanych z uwarunkowaniami globalnymi  
i lokalnymi  oraz ich dynamiką.

U07

Kompetencje 
społeczne

Efekt uczenia się dla kursu

Odniesienie do efektów 
dla specjalności 

(określonych w karcie programu 
studiów dla modułu 
specjalnościowego)

K01, Ma świadomość potrzeby zarządzania jednostką 
przestrzenną zmierzającego do zaspokojenia potrzeb 
mieszkańców oraz przestrzegania norm prawnych i 
etycznych.

K02, Posiada świadomość konieczności uwzględnienia 
potrzeb społecznych i aktywności obywatelskiej 
podejmując działania w interesie wspólnoty lokalnej i 
regionalnej.

K01 

K02, K04
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Organizacja

Forma zajęć
Wykład

(W)

Ćwiczenia w grupach

A K L S P E

Liczba godzin 10 (E) 20

Opis metod prowadzenia zajęć

Wykład, praca w grupach, praca samodzielna, prezentacja.

Formy sprawdzania efektów uczenia się
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W01 x x x
W02 x x x
W03 x x x
U01 x x x
U02 x x x
U03 x x x
U04 x x
K01 x x
K02 x x x

Kryteria oceny

Zaliczenie odbywa się po wykonaniu poleceń realizowanych w grupach – mających na 
celu  stworzenie  strategii  rozwoju  wybranej  jednostki  samorządowej,  prezentacji 
etapów tworzenia strategii oraz złożenie jej w formie pisemnego opracowania. Ocena 
zostaje nadana na podstawie egzaminu pisemnego.

Uwagi Wykłady prowadzone w formie zdalnej przez platformę MSTeams. Ćwiczenia 
prowadzone w formie stacjonarnej, praca w grupach (3-4 osobowych).

Treści merytoryczne (wykaz tematów)
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Wykłady:
1. Czynniki i bariery rozwoju lokalnego i regionalnego. Rozwój a wzrost. Podstawy teoretyczne.
2. Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego układów lokalnych 

i regionalnych.
3. Rola SSE w rozwoju układów lokalnych i regionalnych. Kapitał ludzki i społeczny 

w rozwoju układów przestrzennych.
4. Społeczno-organizacyjne i przestrzenne aspekty rozwoju lokalnego i regionalnego.
5. Rozwój regionalny w kontekście uwarunkowań europejskich. Rola funduszy UE w rozwoju układów 

przestrzennych. Europejska Karta Samorządu Lokalnego.
6. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego. Polityka regionalna - strategiczne wyzwania 
7. w świetle KSRR. Założenia nowej KSRR 2030.
8. Nowe podejście do polityki rozwoju lokalnego i regionalnego w perspektywie 2014–2020+

Ćwiczenia:
1. Rola strategii w planowaniu rozwoju gminy.
2. Proces planowania strategii rozwoju.
3. Analiza uwarunkowań i możliwości rozwoju gminy.
4. Cechy planowania strategicznego.
5. Układ strategii i jej cechy. 
6. Diagnoza stanu aktualnego gminy.
7. Wizja i misja rozwoju gminy.
8. Analiza uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych gminy.
9. Cele ogólne i szczegółowe rozwoju gminy.
10. Szczegółowe projekty realizowane w ramach opracowanej strategii.

Słowniczek (5-15 pojęć w języku angielskim)
economic development, local development, regional planning, human capital, knowledge-based economy, 
development strategy, community, voivodeship

Wykaz literatury podstawowej

Szewczuk A., Kogut-Jaworska M., Zioło M., 2011, Rozwój lokalny i regionalny Teoria i praktyka. 
Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa.
Gajdzik B., 2008, Rynkowy kontekst zarządzania gminą, Śląsk Wydawnictwo Naukowe, Katowice.
Parysek Jerzy J., 2007, Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej, Wydawnictwo Naukowe UAM 
w Poznaniu. 

Wykaz literatury uzupełniającej

Borowiec M., Dorocki S., Zdon-Korzeniowska M., 2015, Aktywność samorządów terytorialnych 
w tworzeniu gospodarki opartej na wiedzy w województwie małopolskim, Przedsiębiorczość-Edukacja, 11.
Borowiec-Gabryś M., Zdon-Korzeniowska M., 2021, Tourists projects co-financed by the European Union 
in Poland in the years 2007-2020, Proceedings of the 37th International Business Information Management 
Association Conference, IBIMA, ISBN: 978-0-9998551-6-4
Borowiec-Gabryś, M., Rachwał, T., 2018, Procesy rozwoju szkolnictwa wyższego w układach regionalnych 
w Polsce - według województw w latach 2009-2016. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania 
Kraju PAN, No 272, 94-112.
Piekara A., 2000, Samorządność, samorząd, rozwój, Monografie Centrum Studiów Samorządu 
Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego; t. 2, UW, Warszawa. 
Prusek A., 1995, Strategia rozwoju regionów w warunkach gospodarki rynkowej, Akademia Ekonomiczna 
w Krakowie, Secesja, Kraków.
Sroślak G., 2006, Strategia gminy, Wydaw. AMR, Katowice 2004.Parysek Jerzy J., Podstawy gospodarki 
lokalnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań. 
Wysocka E., 1992, Strategia rozwoju gminy, Wydaw. Samorządowe, Warszawa.
Zeman-Miszewska E., 1996, Samodzielność ekonomiczna samorządów lokalnych: założenia modelowe, 
Prace Naukowe AE w Katowicach, Katowice.
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Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)

Liczba godzin w kontakcie 
z prowadzącymi

Wykład 10

Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.) 20

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 5

Liczba godzin pracy 
studenta bez kontaktu 

z prowadzącymi

Lektura w ramach przygotowania do zajęć 10

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

5

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

30

Przygotowanie do egzaminu 20

Ogółem bilans czasu pracy 100

Ilość punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika 4
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