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obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018
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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Polityka regionalna

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu
Kategoria przedmiotu

Przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS

4.00
2

Semestry

2

3

WIŚ MKS-GP II oIIS C3 17/18

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Projekt

Seminarium

2

22

8

0

0

15

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Cel przedmiotu 1 Cel przedmiotu 1poznanie uwarunkowan regionalnych w powiazaniu ze strukturami administracyjnymi ipolitykakonkurencyjnosci regionów

Kod archiwizacji:
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4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Wymaganie 1 Wiedza z zakresu ekonomii,wiedza o o samorzadzie terytorialnym. Znajomość zasad i podstawowych
zagadnień polityki regionalnej.

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Efekt kształcenia 1: posiada rozbudowana wiedze praktyczna i metodologiczna związaną z planowaniem przestrzennymi regionalnym
EK2 Wiedza Efekt kształcenia 2 posiada rozbudowana wiedze z zakresu gospodarki przestrzennej, marketingu
terytorialnegoipolityki regionalnej
EK3 Umiejętności Efekt kształcenia 3 Efekt kształcenia3 rozwija umiejetnoscitwórczegomysleniai działania w zakresie prac projektowych na etapiekoncepcjiijej precyzowania,na etapie uzgadnianiaw ramachkoniecznych uwarunkowan formy, funkcji, wymagan technicznych, społecznych, ekonomicznych

EK4 Kompetencje społeczne Efekt kształcenia 4 Efekt kształcenia4 ma swiadomosc roliporzadkowania, zarzadzania, osadui negocjacjizpozycjizawodowej w realizacji róznorodnychprzedsiewziecwtymprojektowych,wykonawczych,badaw
prawno-administracyjnych, edukacyjnych, inwestycyjnych, strategiczno-rozwojowych oraz ukształtowane umiejętności w tym zakresie
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Treści programowe
Ćwiczenia
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

C1

Treści programowe 1 W ramach ćwiczeń projektowych grupy studentów będą
interpretować graficznie problematykę regionalna.

3

C2

Treści programowe 2 prezentacja wybranych regionów. Regionalne strategie
rozwoju społeczno-gospodarczego: prezentacja strategii wybranych regionów

3

C3

Treści programowe 3 przestrzenne zróżnicowanie sytuacji społeczno-gospodarczej
regionów w Polsce

2

Projekt
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

P1

Treści programowe 1 rzestrzenne zróznicowanie sytuacji społeczno-gospodarczej
regionów w Polsce

5

P2

Treści programowe 2 Innowacyjnosc polskich regionów :przykłady

5

P3

Treści programowe 3 Uwarunkowania rozwoju regionalnego na wybranych
przykałdach. zagadnienia problemowe

5
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godzin
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Wykład

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W1

Treści programowe 1 definicje i podstawowe pojęcia z zakresu polityki regionalnej
w ujęciu globalnym

4

W2

Treści programowe 2 Przestrzenne zróżnicowanie sytuacji społeczno-gospodarczej
regionów w Polsce

4

W3

Treści programowe 3 Rozwój regionalny Polski

4

W4

Treści programowe 4 Polityka spójnosci UE i jej efekty

4

W5

Treści programowe 5 Uwarunkowania rozwoju regionalnego na wybranych
przykałdach. zagadnienia problemowe

4

W6

Treści programowe 6 Konkurencyjność regionów.

2

Narzędzia dydaktyczne

N1 Ćwiczenia projektowe
N2 Wykłady
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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

45

Egzaminy i zaliczenia w sesji

0

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu
pracy studenta

15

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

60

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu
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Sposoby oceny

.
Ocena formująca
F1 Projekt zespołowy
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Ocena podsumowująca
P1 Kolokwium
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 udział w zajeciach, zaliczenie egzaminu i oddzanie cwiczenia
Ocena aktywności bez udziału nauczyciela
B1 Projekt zespołowy

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 3.0

Student posiada podstawowa wiedze praktyczna i metodologiczna związaną
z planowaniem przestrzennym i regionalnym

Na ocenę 4.0

Student posiada rozszerzona wiedze praktyczna i metodologiczna zwiazana
z planowaniem przestrzennym i regionalnym

Na ocenę 5.0

Student ma uporzadkowana, podbudowana teoretycznie wiedze ogólna
obejmujaca kluczowe zagadnienia z zakresu planowania regionalnego. Student ma
wiedze o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiagnieciach
z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, własciwych dla planowania
przestrzennego i regionalnego
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 3.0

Student posiada podstawowa wiedze praktyczna i metodologiczna związaną
z planowaniem przestrzennym i regionalnym

Na ocenę 4.0

Student posiada rozszerzona wiedze praktyczna i metodologiczna zwiazana
z planowaniem przestrzennym i regionalnym

Na ocenę 5.0

Student ma uporzadkowana, podbudowana teoretycznie wiedze ogólna
obejmujaca kluczowe zagadnienia z zakresu planowania regionalnego. Student ma
wiedze o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiagnieciach
z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, własciwych dla planowania
przestrzennego i regionalnego
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 3.0

Student posiada podstawowa wiedze praktyczna i metodologiczna związaną
z planowaniem przestrzennym i regionalnym

Na ocenę 4.0

Student posiada rozszerzona wiedze praktyczna i metodologiczna zwiazana
z planowaniem przestrzennym i regionalnym

Na ocenę 5.0

Student ma uporzadkowana, podbudowana teoretycznie wiedze ogólna
obejmujaca kluczowe zagadnienia z zakresu planowania regionalnego. Student ma
wiedze o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiagnieciach
z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, własciwych dla planowania
przestrzennego i regionalnego
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Efekt kształcenia 4
Na ocenę 3.0

Student posiada podstawowa wiedze praktyczna i metodologiczna związaną
z planowaniem przestrzennym i regionalnym

Na ocenę 4.0

Student posiada rozszerzona wiedze praktyczna i metodologiczna zwiazana
z planowaniem przestrzennym i regionalnym

Na ocenę 5.0

Student ma uporzadkowana, podbudowana teoretycznie wiedze ogólna
obejmujaca kluczowe zagadnienia z zakresu planowania regionalnego. Student ma
wiedze o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiagnieciach
z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, własciwych dla planowania
przestrzennego i regionalnego
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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_W02 K_W05
K_U04 K_K07

Cel 1

W1 W2 W3 W4
W5 W6

N1 N2

F1 P1

EK2

K_W02 K_W05
K_U04 K_K07

Cel 1

C1 C2 C3 P1 P2
P3 W1 W2 W3
W4 W5 W6

N1 N2

F1 P1

EK3

K_W02 K_W05
K_U04 K_K07

Cel 1

C1 C2 C3 P1 P2
P3 W1 W2 W3
W4 W5 W6

N1 N2

F1 P1

EK4

K_W02 K_W05
K_U04 K_K07

Cel 1

C1 C2 C3 P1 P2
P3 W1 W2 W3
W4 W5 W6

N1 N2

F1 P1
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Gorzelak G. — Rozwój, region, przestrzen, Warszawa, 2007, Wydawnictwo
[2 ] GUS — Euroregiony w nowym podziale terytorialnym Polski, Miejscowość, 2002, Wydawnictwo
[3 ] Autor — Tytuł, Miejscowość, 2018, Wydawnictwo
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Węcławowicz-Bilska (kontakt: hanna.hrehorowicz@interia.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 prof.dr hab. inz. arch. Elżbieta Wecławowicz-Bilska (kontakt: a-5@pk.edu.pl)
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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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