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A. Cel przedmiotu

Celem wykładu jest dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności identyfikowania regionalnych i lokalnych
uwarunkowań wszelkiej działalności społeczno-gospodarczej. Gospodarka regionalna i lokalna ujmowana jest tu z
punktu widzenia funkcjonowania wspólnot terytorialnych oraz funkcjonowania różnego typu podmiotów gospodarczych.
B. Program przedmiotu

Przedmiot, podmioty oraz specyfika gospodarki regionalnej i lokalnej. Teoretyczne podstawy rozwoju regionalnego i
lokalnego. Czynniki i bariery rozwoju regionalnego i lokalnego. Programowanie, planowanie i realizacja zadań
gospodarki regionalnej i lokalnej. Instrumenty wspierania rozwoju regionalnego i lokalnego. Metody analizy
uwarunkowań rozwojowych w skali regionalnej i lokalnej.
C. Szczegółowe przedmiotowe efekty kształcenia

Wiedza

Umiejętności

Kompetencje
społeczne

Student posiada wiedzę z zakresu:
- kształtowania się regionalnych i lokalnych procesów społeczno-gospodarczych,
- cech, modeli, czynników i barier rozwoju regionalnego i lokalnego,
- planowania rozwoju w skali regionu i gminy,
- instrumentów gospodarki regionalnej i lokalnej,
- systemu planowania przestrzennego w Polsce i innych krajach UE.
Student potrafi:
1. Zidentyfikować czynniki i bariery rozwoju regionalnego i lokalnego w zależności od
uwarunkowań społecznych, ekonomicznych, technicznych, technologicznych i środowiskowych.
2. Zaprojektować monitoring procesów rozwojowych.
3. Opracować podstawy do budowy strategii rozwoju regionalnego i lokalnego.
1. Świadomość złożoności uwarunkowań rozwoju gospodarczego w skali regionalnej i lokalnej.
2. Umiejętność współpracy w wielodyscyplinarnych zespołach zajmujących się kształtowaniem
lub monitoringiem procesów rozwoju.
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D. Semestralny plan zajęć

1

Regionalne i lokalne zjawiska społeczno-gospodarcze a polityka makroekonomiczna.

2

Gospodarka regionalna i lokalna - podstawowe pojęcia i definicje, przedmiot i podmioty
gospodarki region. i lokalnej.

3

Specyfika rozwoju regionalnego i lokalnego; cechy modele, czynniki sprawcze, możliwości
sterowania rozwojem.

4

Teoretyczne podstawy rozwoju regionalnego i lokalnego.

5

Czynniki i bariery rozwoju regionalnego i lokalnego, potrzeby społeczności lokalnych, zasoby
środowiska.

6

Czynniki i bariery rozwoju regionalnego i lokalnego cd. zasoby pracy, infrastruktura, potencjał
gospodarczy, rynek zbytu, kapitał inwestycyjny i zasoby finansowe, nauka, technologia,
innowacje itp.

7

Podstawowe metody społeczno-gospodarczych analiz regionalnych.

8

Społeczny i ekonomiczny wymiar gospodarowania w przestrzeni i gospodarowania przestrzenią.

9

System planów zagospodarowania przestrzennego w Polsce na tle wybranych krajów UE.

10

Programowanie i planowanie rozwoju regionalnego i lokalnego.

11

Główni aktorzy gospodarki regionalnej i lokalnej.

12

Ocena i monitoring procesów rozwojowych.

13

Instrumentalizacja gospodarki regionalnej i lokalnej, środki finansowe, baza informacyjna,
doradztwo, kadry, innowacje.

14

Praktyczne możliwości oddziaływania na rozwój w skali regionalnej i lokalnej - instytucje,
kompetencje, środki.

15

Samorządy terytorialne a rozwój regionalny i lokalny.

E. Literatura podstawowa (obowiązkowe podręczniki)

Z. Strzelecki (red), Gospodarka regionalna i lokalna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008; T. Grosse, Polityka
regionalna Unii Europejskiej. Przykład Grecji, Włoch, Irlandii i Polski, ISP, Warszawa 2004; J. J. Parysek, T. Stryjakiewicz
(red.) Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2008. Gospodarka
regionalna i lokalna a rozwój zrównoważony, red. Z. Strzelecki, P. Legutko-Kobus, Studia KPZK PAN, Tom CLII, PAN,
Warszawa 2013 Strategia Europa 2020 a gospodarka regionalna i lokalna w Polsce, red. nauk. Z. Strzelecki, Wyd.
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2014
F. Literatura uzupełniająca

T. Grosse, Polityka regionalna Unii Europejskiej i jej wpływ na rozwój gospodarczy, F.E.Stiftung, Warszawa 2000; W.
Kosiedowski (red.), Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego, TNOiK, Toruń 2005; J.J.Parysek,
Podstawy gospodarki lokalnej, UAM Poznań, 2001; Z. Strzelecki (red), Polityka regionalna i samorządność, Studia i
Prace (zeszyt naukowy 10), 2006, KES SGH.
G. Najważniejsze publikacje autora(ów) dotyczące proponowanych zajęć

H. Godlewska-Majkowska, Polskie regiony na mapie atrakcyjności inwestycyjnej, w: Kryzys i co dalej, praca zbiorowa
pod red. I. Lichniak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, s. 167-193;Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski
jako źródło przedsiębiorczych przewag konkurencyjnych, praca zespołowa pod red. H. Godlewskiej-Majkowskiej, Studia i
Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012; Atrakcyjność inwestycyjna regionów
Polski a kształtowanie lokalnych i regionalnych specjalizacji gospodarczych, praca zespołowa pod red. H. GodlewskiejMajkowskiej, Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
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H. Sygnatury wymaganych prerekwizytów

nie są wymagane

I. Wymiar i forma zajęć
Stacj.

Sb.Niedz.

Popołud.

Ogółem:

30

22

30

Wykład

30

16

30

-

6

-

Praca samodzielna plus e-learning

J. Elementy oceny końcowej

referaty/eseje

50%

ćwiczenia

50%

K. Wymagana znajomość języka obcego

nie jest wymagana

L. Kryteria selekcji

M. Metody prowadzenia zajęć

kejsy
gry
dyskusje
udział praktyków
inne

