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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu
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Teritorial marketing
WIŚ MKS-GP II oIIS C1 17/18

Kategoria przedmiotu

Przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS

2.00
1

Semestry

2

Marketing terytorialny

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Projekt

Seminarium

1

15

15

0

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Cel przedmiotu 1 Zapoznanie studentów z modelowymi działaniami z zakresu marketingu terytorialnego
w wybranych miastach, trendami działań i przykładami dobrej praktyki, a także ćwiczenie warsztatu analizy
i syntetycznego wyrażania myśli podczas prezentacji pracy i dyskusji.

Kod archiwizacji:
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Student musi posiadać wiedzę potwierdzoną zaliczeniem przedmiotów w semestrach poprzedzających.
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Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Przyswojenie wiedzy dotyczącej zagadnień marketingu terytorialnego, prezentowanych na wykładach, potwierdzone uzyskaniem pozytywnej oceny z przeprowadzonego kolokwium zaliczeniowego.
EK2 Wiedza W ramach zajęć ćwiczeniowych umiejętność zastosowania w wybranym zadaniu praktycznym wiedzy
przyswojonej na wykładach.
EK3 Umiejętności Student potrafi na przykładzie wybranej lokalizacji określić jakie działania z zakresu zagadnień
marektingu terytorialnego powinny zostać podjęte, jakie cechy wybranej lokalizacji stanowić będą atut, a jakie
problem wymagający rozwiązania podczas realizacji danego zagadnienia.
EK4 Kompetencje społeczne Student potrafi wskazać przykłady skutecznych działań marketingu terytorialnego w dużych miastach m.in. Europy, Ameryki Północnej czy Azji.
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Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Zagadninia matektingu terytorialnego, zastosowanie działań marketingowych
w praktyce projektowania i planowania przestrzennego miast dużych. -Zagadninia
matektingu terytorialnego, zastosowanie działań marketingowych w praktyce
projektowania i planowania przestrzennego miast średniej wielkości. -Zagadninia
matektingu terytorialnego, zastosowanie działań marketingowych w praktyce
projektowania i planowania przestrzennego miast małych. -Zastosowanie działań
marketingu terytorialnego w projektowaniu i planowaniu przestrzennym obszarów
metropolitalnych na przykładach metropolii zagranicznych - projektowanie miast
w myśl zasad rozwoju zrównoważonego przy zastosowaniu narzędzi marketingu
terytorialnego - przykłady działań marketingowych polskich gmin - pojęcie ładu
przestrznnego, a marekting terytorialny - marekting terytorialny, a wybrane
inwestycje celu publicznego -zapis planistyczny a marketing terytorialny

Liczba
godzin

15

Ćwiczenia
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych
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Liczba
godzin
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Ćwiczenia
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Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

C1

- omówienie zadania ćwiczeniowego, wybór tematu ćwiczenia spośród puli zadań
oraz wybór indywidualnej lokalizacji wybranego zagadnienia, określenie wymogów
planistycznych i technicznych wybranego tematu w odniesieniu do uwarunkowań
lokalizacyjnych i istniejących dokumentów planistycznych, określenie potencjału
wybranej inwestycji i lokalizacji, który wykorzystany być może podczas działań
marketingowych, określenie słabości inwestycji i lokalizacji i ew. problemów, które
pojawić się mogą podczas realizacji inwestycji (przestrzenne, społeczne i in.) a
także propozycja rozwiązania tych problemów, prezentacja multimedialna zadania
ćwiczeniowego, złożenie w formie drukowanej zadania ćwiczeniowego.

15

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Prezentacje multimedialne
N3 Praca w grupach
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Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

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

30

Egzaminy i zaliczenia w sesji

5

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu
pracy studenta

40

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

75

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Ćwiczenie praktyczne
Ocena podsumowująca
P1 Kolokwium
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Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 pozytywna ocena z cwiczenia i kolokwium zaliczeniowego
Ocena aktywności bez udziału nauczyciela
B1 pozytywna ocena z cwiczenia i kolokwium zaliczeniowego

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 3.0

Student posiada stosowna wiedze w minimalnym zakresie dotyczącą działań
marektingu terytorialnego w wybranych miastach

Na ocenę 4.0

Student rozumie pojęcie ładu przestrzennego i jest w stanie odnieść go do działań
marektingu terytorialnego. Potrafi omówić przykłady dobrej praktyki takich
działań.

Na ocenę 5.0

Student rozumie pojęcie ładu przestrzennego i jest w stanie odnieść go do działań
marektingu terytorialnego. Potrafi omówić przykłady dobrej praktyki takich
działań w miastach różnej wielkości, a także zaprezentować ich ew. słabości
i zalety. Zna problemy suburbanizacji i metropolizacji i potrafi odnieść je do
działań marketingu terytorialnego. Rozumie znaczenie istotności marketingu
terytorialnego w planowaniu przestrzennym i projektowaniu miast, a także jest
w stanie przeprowadzić analizę wybranej lokalizacji inwestycji, odnieść ją do
uwarunkowań planistycznych oraz wymogów technicznych konkretnych
przykładów zadanego działania projektowego.
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 3.0

Student posiada stosowna wiedze w minimalnym zakresie dotyczącą działań
marektingu terytorialnego w wybranych miastach

Na ocenę 4.0

Student rozumie pojęcie ładu przestrzennego i jest w stanie odnieść go do działań
marektingu terytorialnego. Potrafi omówić przykłady dobrej praktyki takich
działań.

Na ocenę 5.0

Student rozumie pojęcie ładu przestrzennego i jest w stanie odnieść go do działań
marektingu terytorialnego. Potrafi omówić przykłady dobrej praktyki takich
działań w miastach różnej wielkości, a także zaprezentować ich ew. słabości
i zalety. Zna problemy suburbanizacji i metropolizacji i potrafi odnieść je do
działań marketingu terytorialnego. Rozumie znaczenie istotności marketingu
terytorialnego w planowaniu przestrzennym i projektowaniu miast, a także jest
w stanie przeprowadzić analizę wybranej lokalizacji inwestycji, odnieść ją do
uwarunkowań planistycznych oraz wymogów technicznych konkretnych
przykładów zadanego działania projektowego.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 3.0

Student posiada stosowna wiedze w minimalnym zakresie dotyczącą działań
marektingu terytorialnego w wybranych miastach

Na ocenę 4.0

Student rozumie pojęcie ładu przestrzennego i jest w stanie odnieść go do działań
marektingu terytorialnego. Potrafi omówić przykłady dobrej praktyki takich
działań.
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Na ocenę 5.0

Student rozumie pojęcie ładu przestrzennego i jest w stanie odnieść go do działań
marektingu terytorialnego. Potrafi omówić przykłady dobrej praktyki takich
działań w miastach różnej wielkości, a także zaprezentować ich ew. słabości
i zalety. Zna problemy suburbanizacji i metropolizacji i potrafi odnieść je do
działań marketingu terytorialnego. Rozumie znaczenie istotności marketingu
terytorialnego w planowaniu przestrzennym i projektowaniu miast, a także jest
w stanie przeprowadzić analizę wybranej lokalizacji inwestycji, odnieść ją do
uwarunkowań planistycznych oraz wymogów technicznych konkretnych
przykładów zadanego działania projektowego.
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 3.0

Student posiada stosowna wiedze w minimalnym zakresie dotyczącą działań
marektingu terytorialnego w wybranych miastach

Na ocenę 4.0

Student rozumie pojęcie ładu przestrzennego i jest w stanie odnieść go do działań
marektingu terytorialnego. Potrafi omówić przykłady dobrej praktyki takich
działań.

Na ocenę 5.0

Student rozumie pojęcie ładu przestrzennego i jest w stanie odnieść go do działań
marektingu terytorialnego. Potrafi omówić przykłady dobrej praktyki takich
działań w miastach różnej wielkości, a także zaprezentować ich ew. słabości
i zalety. Zna problemy suburbanizacji i metropolizacji i potrafi odnieść je do
działań marketingu terytorialnego. Rozumie znaczenie istotności marketingu
terytorialnego w planowaniu przestrzennym i projektowaniu miast, a także jest
w stanie przeprowadzić analizę wybranej lokalizacji inwestycji, odnieść ją do
uwarunkowań planistycznych oraz wymogów technicznych konkretnych
przykładów zadanego działania projektowego.

10

Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

K_W02 K_W03
K_U18 K_K02

Cel 1

W1 C1

N1 N2 N3

F1 P1

EK2

K_W02 K_W03
K_U18 K_K02

Cel 1

W1 C1

N1 N2 N3

F1 P1

EK3

K_W02 K_W03
K_U18 K_K02

Cel 1

W1 C1

N1 N2 N3

F1 P1

EK4

K_W02 K_W03
K_U18 K_K02

Cel 1

W1 C1

N1 N2 N3

F1 P1
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr hab. inż., prof. PK Bogusław Podhalański (kontakt: papodhal@cyf-kr.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr hab. inż., prof. PK Bogusław Podhalański (kontakt: papodhal@cyf-kr.edu.pl)
2 prof. Elżbieta Radziszewska - Zielina (kontakt: )
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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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