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Polityka regionalna (WYK) - 2019/2020 /semestr letni/ - dr
Andrzej Żuk
Cele przedmiotu

C1 - zapoznanie studentów z problematyką polityki regionalnej.
C2 - ukazanie znaczenia polityki regionalnej w Polsce.
C3 - przedstawienie polityki spójności Unii Europejskiej i jej roli dla regionów Polski.
Wymagania wstępne

W1 - znajomość zagadnień w zakresie podstaw makroekonomii i polityki
ekonomicznej.
W2 - znajomość zagadnień w zakresie geografii gospodarczej.
W3 - znajomość zagadnień w zakresie integracji europejskiej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu

WIEDZA
1. Student posiada wiedzę ogólną z polityki regionalnej.
2. Student zna przyczyny prowadzenia polityki regionalnej.
3. Student ma podstawową wiedzę na temat polityki regionalnej Polski i Unii
Europejskiej.

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student potrafi prawidłowo posługiwać się podstawowymi pojęciami ekonomicznymi
dotyczącymi polityki regionalnej i rozwoju regionalnego.
2. Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną do analizy kierunków
aktualnie prowadzonej polityki regionalnej.
3. Student potrafi ocenić przyjęte rozwiązania w polityce regionalnej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.
2. Student rozumie potrzebę uczenia się i doskonalenia swoich umiejętności przez
całe życie.
Metody dydaktyczne

Wykład z prezentacją multimedialną.
Treści programowe przedmiotu

1. Wprowadzenie – istota polityki regionalnej.
2. Przyczyny i cele prowadzenia polityki regionalnej.
3. Polityka regionalna w Polsce.
4. Polityka spójności Unii Europejskiej.
5. Polityka spójności UE w Polsce do 2013 r.
6. Polityka spójności UE na lata 2014-2020 i jej realizacja w Polsce.
7. Przyszłość polityki spójności UE po 2020 r.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
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Egzamin pisemny w formie testu – wymagania na ocenę z egzaminu:
5,0: od 90% pkt.
4,5: 80-89%
4,0: 70-79%
3,5: 60-69%
3,0: 50-59%

Ocena bardzo dobra:
(W) Student opanował wymaganą wiedzę z zakresu teorii i praktyki polityki
regionalnej Polski i Unii Europejskiej.
(U) Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do analizy i oceny realizowanej
polityki regionalnej.
(K) Student regularnie i często zdobywa wiedzę i doskonali umiejętności w zakresie
polityki regionalnej.

Ocena dobra:
(W) Student opanował dużą część wymaganej wiedzy z zakresu teorii i praktyki
polityki regionalnej Polski i Unii Europejskiej.
(U) Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do analizy i oceny większości
aspektów realizowanej polityki regionalnej.
(K) Student regularnie zdobywa wiedzę i doskonali umiejętności w zakresie polityki
regionalnej.

Ocena dostateczna:
(W) Student w stopniu podstawowym opanował wymaganą wiedzę z zakresu teorii i
praktyki polityki regionalnej Polski i Unii Europejskiej.
(U) Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do analizy i oceny niektórych
aspektów polityki regionalnej. 
(K) Student zdobywa wiedzę i doskonali umiejętności w zakresie polityki regionalnej,
gdy zachodzi taka konieczność.

Natomiast ocena niedostateczna:
W) Student nie opanował wymaganej wiedzy z zakresu teorii i praktyki polityki
regionalnej Polski i Unii Europejskiej.
(U) Student nie potrafi wykorzystać zdobytej wiedzy do analizy i oceny realizowanej
polityki regionalnej.
(K) Student nie zdobywa wiedzy i nie doskonali umiejętności w zakresie polityki
regionalnej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
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