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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Polityka regionalna  

Nazwa przedmiotu w języku angielskim  

Kierunek studiów  gospodarka przestrzenna 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II stopień magisterskie 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna  

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 15 I 3 

konwersatorium   

ćwiczenia 15 I 

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Znajomość zagadnień z przedmiotów: ekonomia, podstawy zarządzania, 
gospodarka  nieruchomościami, marketing terytorialny. 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

1. Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i definicjami związanymi z przedmiotem, 

znaczeniem polityki regionalnej w rozwoju gospodarczum 

2. Rozumienia teoretycznych aspektów polityki rozwoju regionalnego, związki europejskiej polityki 

regionalnej z innymi istotnymi politykami europejskimi i krajowymi 

3. Wyjaśnia relacje między diagnozą a celami rozwojowymi 

4. Zapoznanie studentów z koncepcje rozwoju gospodarczego na obszarach lokalnych. Zródła 

finansowania rozwoju lokalnego i regionalnego 
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Zna pojęcia i kategorie, kryteria regionalizacji, czynniki rozwoju 
regionalnego. 

K_W02 

W_02 Student posiada wiedzę w zakresie ogólnych zasad polityki 
regionalnej 

K_W04 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Potrafi tworzyć rózne scenariusze rozwoju regionalnego i 
lokalnego 

K_U05 

U_02 Posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań 
konkretnych regionalnych problemów spoleczno-
ekonomicznych 

K_U06 

U_03 Posiada rozwinięte umiejętności badawcze, formułuje 
problemy, dobiera adekwatne metody, techniki i narzędzia 
badawcze stosowane regionalnego rozwoju oraz pracuje 
indywidualnie i w grupie. 

K_U08, K_U18 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia poziomu swoich 
kwalifikacji i kompetencji zawodowych 

K_K01 

K_02 Potrafi odpowiednio sprecyzować priorytety służące realizacji 
określonego przez siebie lub innych zadania regionalnego 
rozwoju 

K_K03 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1.Definicja polityki regionalnej. Pojęcie regionu. Kryteria regionalizacji.  
2.Czynnik rozwoju regionalnego. Regiony i ich klasyfikacja. 
3.Ekonomiczne teorie rozwoju regionalnego. 
4.Polityka regionalna Unii Europejskiej. Etapy rozwoju. Cele i zasady polityki regionalnej.  
5.Instrumenty polityki regionalnej. Fundusze strukturalne UE. 
6.Polityka spójności w latach 2017 - 2020. 
7.Instytucjonalne aspekty rozwoju regionalnego.  
8.Rozwój lokalny. Koncepcje rozwoju gospodarczego na obszarach lokalnych. Nowe funkcje 
obszarów wiejskich i ich rola w rozwoju regionalnym. 
9.Zródła finansowania rozwoju lokalnego i regionalnego. 
10. Polityka przestrzenna w kreowaniu rozwoju regionalnego. 

 



Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej 
 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 Wyklad dyskusja, prezentacja 
multimedialna 

np. egzamin pisemny 

Ćwiczenia dyskusja, metody 
problemowe, metoda 
projektu 

Ocena umiejętności 
dokonywania analiz,  
 prezentacja projektu, 
np. kolokwium pisemny 

W_02 Wyklad dyskusja, prezentacja 
multimedialna 

np. egzamin pisemny 

Ćwiczenia dyskusja, metody 
problemowe, metoda 
projektu 

Ocena umiejętności 
dokonywania analiz,  
 prezentacja projektu, 
np. kolokwium pisemny 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Wyklad dyskusja, prezentacja 
multimedialna 

np. egzamin pisemny 

Ćwiczenia dyskusja, metody 
problemowe, metoda 
projektu 

Ocena umiejętności 
dokonywania analiz,  
 prezentacja projektu, 
np. kolokwium pisemny 

U_02 Wyklad dyskusja, prezentacja 
multimedialna 

np. egzamin pisemny 

Ćwiczenia dyskusja, metody 
problemowe, metoda 
projektu 

Ocena umiejętności 
dokonywania analiz,  
 prezentacja projektu, 
np. kolokwium pisemny 

U_03 Wyklad dyskusja, prezentacja 
multimedialna 

np. egzamin pisemny 

Ćwiczenia dyskusja, metody 
problemowe, metoda 
projektu 

Ocena umiejętności 
dokonywania analiz,  
 prezentacja projektu, 
np. kolokwium pisemny 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Wyklad dyskusja, prezentacja 
multimedialna 

np. egzamin pisemny 

Ćwiczenia dyskusja, metody 
problemowe, metoda 
projektu 

Obserwacja postawy, 
ocena trafności 
prezentowanego 
projektu,  
np. kolokwium pisemny 

K_02 Wyklad dyskusja, prezentacja 
multimedialna 

np. egzamin pisemny 

Ćwiczenia dyskusja, metody 
problemowe, metoda 
projektu 

Obserwacja postawy, 
ocena trafności 
prezentowanego 
projektu,  
np. kolokwium pisemny 
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VI. Kryteria oceny, wagi 

 

Wykład: 

Końcową ocenę z wykładu: 

- egzamin pisemny 70%, 

- aktywny udział w dyskusji na wykładzie 30%, 

 

Kryteria oceniania prac na egzaminie pisemnym: 

91 - 100% punktów z egzaminu - ocena 5,0 

81 - 90% punktów z egzaminu - ocena 4,5 

71 - 80% punktów z egzaminu - ocena 4,0 

61 - 70% punktów z egzaminu - ocena 3,5 

50 - 60% punktów z egzaminu - ocena 3,0 

 

Ćwiczenia: 

Końcową ocenę z ćwiczeń: 

- zaliczenie kolokwium 50% , 

- praca projektowa 30%, 

- aktywny udział w części praktycznej ćwiczeń 20%. 

 

Kryteria oceniania prac na kolokwium pisemnym: 

91 - 100% punktów z egzaminu - ocena 5,0 

81 - 90% punktów z egzaminu - ocena 4,5 

71 - 80% punktów z egzaminu - ocena 4,0 

61 - 70% punktów z egzaminu - ocena 3,5 

50 - 60% punktów z egzaminu - ocena 3,0 

 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

50 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

20 
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