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Opis kursu (cele kształcenia) 
 

 

Po zakończeniu kursu student zna podstawowe pojęcia z zakresu rozwoju regionalnego, 
uwarunkowania i cele polityki regionalnej w Polsce oraz podstawowe założenia Krajowej Strategii 
Rozwoju Regionalnego 2030, a także strategii rozwoju dla wybranych województw w Polsce. 
Student zna i rozumie również zagadnienie wpływu wykorzystania funduszy unijnych na rozwój 
regionalny. 
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Efekty uczenia się  
 

Wiedza 

Efekt uczenia się dla kursu 

Odniesienie do efektów 
dla specjalności  

(określonych w karcie 
programu studiów dla modułu 

specjalnościowego) 
 
W01. Student zna podstawowe pojęcia z zakresu rozwoju 
i polityki regionalnej oraz rozróżnia pojęcia wzrostu i 
rozwoju regionalnego. 
 
W02. Student zna uwarunkowania i cele polityki 
regionalnej oraz założenia realizacji KSRR. 
 
W03. Student zna i rozumie zasady sporządzania strategii 
rozwoju regionu. 
 
W04. Student zna politykę i narzędzia wsparcia Unii 
Europejskiej w obszarze rozwoju regionalnego. 
 
W05. Student uzasadnia znaczenie funduszy unijnych dla 
rozwoju regionalnego również na wybranych przykładach 
regionów w Polsce. 

 
W01, W02 

 

 

W01, W05 

 

 

W03 

 

W01, W05 

 

W01, W02, W04, W05 

 

 
 
 

Umiejętności 

Efekt uczenia się dla kursu 

Odniesienie do efektów 
dla specjalności 

(określonych w karcie programu 
studiów dla modułu 

specjalność) 
 
U01. Student charakteryzuje wybrane regiony w Polsce 
pod kątem rozwoju regionalnego i prowadzonej polityki 
regionalnej, na podstawie strategii rozwoju danego 
województwa oraz danych statystycznych  
 
U02. Student wyszukuje, analizuje i odpowiednio 
interpretuje dane statystyczne i finansowe dotyczące 
wykorzystania funduszy unijnych w Polsce i w wybranych 
regionach. Potrafi również dokonać analizy 
porównawczej i oceny rozwoju regionów w Polsce.  
 

 
U01, U02, U03, U04 
 
 
 
 
 
U01, U03, U04 

 
 
 

Kompetencje 
społeczne 

Efekt uczenia się dla kursu 

Odniesienie do efektów  
dla specjalności 

(określonych w karcie programu 
studiów dla modułu 
specjalnościowego) 

 
K01. Student jest gotowy do pracy w firmach i 
instytucjach związanych z rozwojem regionalnym oraz 
organizacji społecznych przy uwzględnieniu zasad 
etycznych. 
 

 

K01, K02, K03, K04 
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Organizacja 

Forma zajęć 
Wykład 

(W) 

Ćwiczenia w grupach 

A  K  L  S  P  E  

Liczba godzin 5  10     

zaliczenie ZO       

 
 
Opis metod prowadzenia zajęć 
 

 
Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń w języku polskim.  
 
Na wykładach z użyciem prezentacji multimedialnych stosowane są metody podające, wykłady 
prowadzone w formule interaktywnej tj. angażującej studentów do aktywności w formie dyskusji 
oraz weryfikującej stopień przyswojenia informacji.  
 
Formy organizacji pracy na zajęciach ćwiczeniowych: indywidualna, grupowa, a także z 
wykorzystaniem komputera i materiałów dostępnych w zasobach internetowych. 
 
W trakcie ćwiczeń stosowane są metody aktywizujące w ramach metod „learning by doing” (m.in. 
case-based learning – case study), praktyczne i waloryzacyjne (współocenianie prezentacji), 
poprzez które student jest zaangażowany w realizację celów kształcenia. Student podczas 
ćwiczeń samodzielnie wyszukuje aktualne dane korzystając ze źródeł internetowych, dokonuje 
analizy danych statystycznych i materiałów źródłowych, dokonuje studium zalecanej literatury, a 
także pracując w grupie przygotowuje projekt i przedstawia wyniki pracy za pomocą prezentacji, 
jak również bierze aktywny udział w dyskusji i współocenie wyników pracy innych osób. 
 
 
 
 
Formy sprawdzania efektów uczenia się: 
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W01        x     x 
W02        x     x 
W03        x     x 
W04        x     x 
W05       x x     x 
U01       x x      
U02       x x      
K01       x x      
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Kryteria oceny 

 
Ocena końcowa z przedmiotu (zaliczenie z oceną) jest wynikiem 
wszystkich wymienionych w karcie kursu form weryfikacji wiedzy, 
umiejętności i kompetencji społecznych studenta. 
 
Część wykładowa oceniana jest na podstawie: 

− obecności na zajęciach (dopuszczalna 1 nieobecność 
usprawiedliwiona, jednakże treści opuszczonego wykładu 
pozostają do zaliczenia w czasie konsultacji indywidualnych 
poprzez zreferowanie najważniejszych treści wykładu oraz 
przedstawienie własnoręcznie sporządzonych notatek), 
 

Część ćwiczeniowa oceniana jest na podstawie: 
− obecności na zajęciach (dopuszczalna 1 nieobecność 

usprawiedliwiona, lecz treści z opuszczonych zajęć pozostają do 
nadrobienia na konsultacjach, co oznacza obowiązek wykonania 
zaległej pracy; niemożliwa jest nieobecność nieusprawiedliwiona 
podczas referowania bądź nieprzygotowanie do przedstawienia 
prezentacji = ocena 2), 

− projektu w postaci prezentacji (referatu ustnego) realizowanego w 
grupach 3 osobowych i przedstawianego podczas zajęć (oceniana 
jest poprawność merytoryczna, forma techniczna, sposób 
przedstawienia, terminowość złożenia pracy), 

− aktywnego udziału w zajęciach w formie dyskusji, 
− bieżącej oceny przygotowania studenta do zajęć w zakresie 

wykonywanych zadań i zapoznania się ze wskazaną przez 
prowadzącego literaturą / materiałami źródłowymi, a także 
wykonanych zadań w formie pisemnej i ustnej, 

− testu w formie pisemnej. 
 

Uwagi 

 
Obecność na wykładzie i ćwiczeniach jest obowiązkowa – kontrola frekwencji 
na każdych zajęciach. Niedopuszczalne są nieobecności nieusprawiedliwione. 
Nieobecność zarówno usprawiedliwiona, jak i nieusprawiedliwiona podlega 
zaliczeniu podczas konsultacji indywidualnych.  
 
Nieobecność nieusprawiedliwiona w terminie planowanego referowania 
projektu semestralnego bądź nieprzygotowanie do przedstawienia prezentacji 
skutkuje niezaliczeniem ćwiczeń. 
 
Możliwe jest dodatkowe kolokwium (warunkowe) w przypadku 
nieprzygotowania grupy do zajęć. 
 

 
 
 
 
 
 



 

5 
 

Treści merytoryczne (wykaz tematów) 
 

 
Wykłady: 
 

• Kluczowe pojęcia dotyczące rozwoju regionalnego oraz polityki regionalnej 
o Region, region ekonomiczny (społeczno-ekonomiczny), administracyjny, 

elementarny, subregion, makroregion; zasoby regionu 
o Rozwój regionalny 
o Rozwój zrównoważony 
o Instrumenty rozwoju regionalnego 
o Konkurencyjność regionu 
o Region inteligentny 
o Strategia rozwoju regionalnego 
o Model czterech kapitałów – kapitał gospodarczy, naturalny, ludzki, społeczny 
o Wzrost a rozwój regionalny 
o Strategiczne wyzwania rozwoju regionalnego w Polsce 
o Uwarunkowania rozwoju regionalnego w Polsce 
o Polityka regionalna  

• Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 jako element polityki rozwoju kraju 
• Polityka regionalna UE. Przegląd funduszy UE ze szczególnym uwzględnieniem 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
 

Ćwiczenia: 
 

• Pojęcie rozwoju regionalnego, uwarunkowania historyczne rozwoju regionalnego w 
Polsce 

• Czynniki rozwoju regionalnego w Polsce (kapitał ludzki, społeczny, materialny, finansowy, 
innowacje) i ich współczesne przemiany  

• Zróżnicowanie poziomu rozwoju regionalnego i lokalnego (wzrost społeczno-gospodarczy 
i stagnacja społ.-gosp.) oraz rola polityki regionalnej w niwelowaniu dysproporcji w 
rozwoju jednostek przestrzennych i osiągania spójności 

• Współczesne podejście do polityki regionalnej oraz rekomendowane kierunki 
prowadzenia polityki regionalnej  

• Znaczenie programów unijnych w rozwoju regionów w Polsce (identyfikacja i 
przedstawienie korzyści wynikających z pozyskania i wykorzystania funduszy unijnych 
przez samorządy dla rozwoju regionalnego w Polsce); polityka regionalna UE i jej 
wdrażanie w Polsce (pojęcie, geneza, założenia, instrumenty, ewaluacja, podstawy 
prawne) 

• Analiza (przedstawienie i ocena) oraz znaczenie wykorzystywania środków unijnych dla 
rozwoju wybranych regionów (województw) w Polsce od 2004 do 2020 roku 

• Charakterystyka wybranych regionów w Polsce pod kątem rozwoju regionalnego i 
prowadzonej polityki regionalnej, na podstawie strategii rozwoju danego województwa 
oraz danych statystycznych (w tym danych dotyczących wykorzystania funduszy 
unijnych). Analiza porównawcza i ocena rozwoju regionów w Polsce.  

• Działalność Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego 
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Słowniczek (5-15 pojęć w języku angielskim) 
 

 
1. Regional development 
2. Regional policy 
3. Cohesion policy 
4. The Development Strategy of the Voivodship 
5. National Development Strategy 
6. EU funds / EU subsidies 
7. European Regional Development Fund 
8. Europe 2020 Strategy 

 
 
 
 
 
Wykaz literatury podstawowej 
 

 
1. Churski P., 2008, Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie 

integracji z Unią Europejską, Wyd. Naukowe UAM, Poznań, s. 341 ***  
2. Churski P. 2018, Polityka regionalna w Unii Europejskiej i w Polsce. Rozwój Regionalny I 

Polityka Regionalna, (19), ss. 14-54. 
https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/14369  

3. Churski P., Dolata M., Dominiak J., Hauke J., Herodowicz T., Konecka -Szydłowska B., Nowak 
A., Perdał R., Woźniak M., 2018, Współczesne przemiany czynników rozwoju społeczno-
gospodarczego, Studia KPZK PAN, 183 Teoretyczne i aplikacyjne wyzwania współczesnej 
geografii społeczno-ekonomicznej, Warszawa, s. 88 
https://journals.pan.pl/Content/107787/PDF/Studia%20KPZK%20183_Churski.pdf?handler=pdf  

4. Churski P., Herodowicz T., Konecka-Szydłowska B., Perdał R., 2019, Czynniki rozwoju w 
praktyce polityki spójności zorientowanej terytorialnie, w: Danielewicz J., Sikora-Fernandez D. 
(red.), Zarządzanie rozwojem współczesnych miast, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, ss. 141-164. 
http://chur-2.home.amu.edu.pl/admin/uploads/file/bibliografia/11_churski.pdf  

5. Churski P., Herodowicz T., Konecka-Szydłowska B., Perdał R., 2020, Teoretyczny i praktyczny 
wymiar polityki rozwoju zorientowanej terytorialnie, Studia KPZK PAN, cykl monografii, tom 
9/201, Warszawa, s. 321 
http://chur-2.home.amu.edu.pl/admin/uploads/file/bibliografia/forsed_2020.pdf  

6. Dubownik A., Rudnicki R., Szyda B., Adamiak Cz., Kaliński K., 2019, Fundusze Unii 
Europejskiej jako czynnik rozwoju regionalnego, Studia Komitetu Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju 193, Wyd. Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju, Warszawa, 2019, s. 199 
https://publikacje.pan.pl//dlibra/results?action=AdvancedSearchAction&type=-
3&val1=JournalTitle:%22Fundusze+Unii+Europejskiej+jako+czynnik+rozwoju+regionalnego%22 
lub 
https://publikacje.pan.pl/dlibra/journal/132269/fundusze-unii-europejskiej-jako-czynnik-rozwoju-
regionalnego-dubownik-anna-rudnicki-roman-szyda-barbara-adamiak-czeslaw-kalinski-
kamil?language=pl   

7. Gorzelak G., Smętkowski M., 2019, Rozwój regionalny, polityka regionalna, Forum 
Obywatelskiego Rozwoju, Wyd. EUROREG, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 52. 
https://www.euroreg.uw.edu.pl/pl/publikacje,rozwoj-regionalny-polityka-regionalna  

https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/14369
https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/14369
https://journals.pan.pl/Content/107787/PDF/Studia%20KPZK%20183_Churski.pdf?handler=pdf
http://chur-2.home.amu.edu.pl/admin/uploads/file/bibliografia/11_churski.pdf
http://chur-2.home.amu.edu.pl/admin/uploads/file/bibliografia/forsed_2020.pdf
https://publikacje.pan.pl/dlibra/results?action=AdvancedSearchAction&type=-3&val1=JournalTitle:%22Fundusze+Unii+Europejskiej+jako+czynnik+rozwoju+regionalnego%22
https://publikacje.pan.pl/dlibra/results?action=AdvancedSearchAction&type=-3&val1=JournalTitle:%22Fundusze+Unii+Europejskiej+jako+czynnik+rozwoju+regionalnego%22
https://publikacje.pan.pl/dlibra/journal/132269/fundusze-unii-europejskiej-jako-czynnik-rozwoju-regionalnego-dubownik-anna-rudnicki-roman-szyda-barbara-adamiak-czeslaw-kalinski-kamil?language=pl
https://publikacje.pan.pl/dlibra/journal/132269/fundusze-unii-europejskiej-jako-czynnik-rozwoju-regionalnego-dubownik-anna-rudnicki-roman-szyda-barbara-adamiak-czeslaw-kalinski-kamil?language=pl
https://publikacje.pan.pl/dlibra/journal/132269/fundusze-unii-europejskiej-jako-czynnik-rozwoju-regionalnego-dubownik-anna-rudnicki-roman-szyda-barbara-adamiak-czeslaw-kalinski-kamil?language=pl
https://www.euroreg.uw.edu.pl/pl/publikacje,rozwoj-regionalny-polityka-regionalna
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8. Matczak R. (red.), Churski P., Komornicki T., Mogiła Z., Szlachta J., Zaleski J., Zaucha J., Żuber 
P., 2020, Przestrzenny wymiar polityki spójności Unii Europejskiej w Polsce w latach 2021-
2027, Policy Brief 2020/1 Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii 
Nauk, Warszawa, s. 14 
https://kpzk.pan.pl/images/Policy_Brief_2020-1.pdf  

9. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej) 
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego  

10. Strategie Rozwoju wybranych województw np.: https://www.malopolska.pl/strategia-2030  
11. Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego 

https://www.malopolska.pl/biznes/rozwoj-regionalny/malopolskie-obserwatorium-rozwoju-
regionalnego  

12. Portale internetowe dotyczące funduszy europejskich w Polsce https://mapadotacji.gov.pl/ oraz 
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 

13. Portale internetowe dotyczące funduszy europejskich w województwach np.: 
https://www.fundusze.malopolska.pl, https://rpo.lodzkie.pl  

14. Portal Komisji Europejskiej dotyczący polityki regionalnej UE 
https://ec.europa.eu/regional_policy/pl/  
 

 
*** 
https://www.researchgate.net/publication/323202728_Czynniki_rozwoju_regionalnego_i_polityka_r
egionalna_w_Polsce_w_okresie_integracji_z_Unia_Europejska  
 
 
Wykaz literatury uzupełniającej 
 

 
1. Kulawiak A., 2015, Wykorzystanie funduszy strukturalnych w Uniejowie w latach 2004–

2013, Biuletyn Uniejowski, tom 4, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 157–166 
2. Kulawiak A., Smętkiewicz K., Rachwał T., 2018, Wpływ inwestycji infrastrukturalnych, 

przemysłowych i budownictwa mieszkaniowego na rozwój układów lokalnych i 
regionalnych na przykładzie gminy Uniejów w województwie łódzkim, Prace Komisji 
Geografii Przemysłu PTG, wyd. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polskie 
Towarzystwo Geograficzne, Kraków-Warszawa, 32(3), ss. 69–97 

3. Smętkiewicz K., 2014, Świadomość społeczna wykorzystania wód geotermalnych w 
województwie łódzkim i landzie Styria w kontekście zrównoważonego rozwoju regionów, 
Wyd. Ibidem, Łódź, s. 238 

4. Szlachta J., Zaleski J., 2017, Wyzwania polskiej polityki regionalnej w kontekście polityki 
spójności EU po roku 2020, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
nr 498, Wrocław, ss. 336-350. 

5. Portal Strategii Europa 2020 https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://kpzk.pan.pl/images/Policy_Brief_2020-1.pdf
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego
https://www.malopolska.pl/strategia-2030
https://www.malopolska.pl/biznes/rozwoj-regionalny/malopolskie-obserwatorium-rozwoju-regionalnego
https://www.malopolska.pl/biznes/rozwoj-regionalny/malopolskie-obserwatorium-rozwoju-regionalnego
https://mapadotacji.gov.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://www.fundusze.malopolska.pl/
https://rpo.lodzkie.pl/
https://ec.europa.eu/regional_policy/pl/
https://www.researchgate.net/publication/323202728_Czynniki_rozwoju_regionalnego_i_polityka_regionalna_w_Polsce_w_okresie_integracji_z_Unia_Europejska
https://www.researchgate.net/publication/323202728_Czynniki_rozwoju_regionalnego_i_polityka_regionalna_w_Polsce_w_okresie_integracji_z_Unia_Europejska
https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf
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Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta) 
 

Ilość godzin w kontakcie z 
prowadzącymi 

Wykład 5 

Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.) 10 

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 1 

Ilość 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 8 

Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany temat 
(praca w grupie) 16 

Przygotowanie do egzaminu 0 

Ogółem bilans czasu pracy 50 

Ilość punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika 2 
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