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Program studiów PRM 

 

Program studiów dla specjalności Programowanie rozwoju miast obejmuje trzy zasadnicze 

moduły, tj.:  

 w ramach studiów I stopnia: 

o moduł I - przedmioty tematyczne wiążące się z interdyscyplinarnymi zagadnieniami 

rozwoju miast  

o moduł II - projekt na rzecz praktyki gospodarczej będący praktycznym zastosowaniem 

wiedzy i umiejętności zdobytych w ramach modułu I, realizowany w wybranych 

jednostkach samorządu terytorialnego, sektorze biznesu lub organizacjach 

pozarządowych 

 w ramach studiów II stopnia: 

o moduł III - przedmioty analityczno-metodyczne reprezentujące różnorodne narzędzia 

wykorzystywane w projektowaniu miast, będący rozszerzeniem wiedzy, umiejętności  

i kompetencji zdobytych w ramach modułów I i II. 

Poszczególne przedmioty wraz z treściami programowymi dla wskazanych modułów prezentują 

poniższe tabele. 

Tabela 1. Przedmioty i treści programowe dla modułu I (przedmioty tematyczne) i modułu II (projekt na rzecz 

praktyki) – studia stopnia I 

Nazwa przedmiotu Treści programowe 

Moduł I. Przedmioty tematyczne 

Nowe koncepcje 

rozwoju miast 

Urban resilience i zdolności adaptacyjne, kultura i przemysły kreatywne, zielona 

gospodarka i infrastruktura, przestrzeń wirtualna i e-miasto, innowacyjność  

i reindustrializacja, nowoczesne usługi biznesowe i BPO/ITO, govenrance i partycypacja 

społeczna, odnowa-rewitalizacja, zdolności instytucjonalne, miasto przyjazne, miasto 

aktywne i nowe ruchy społeczne, slow city, metropolizacja i miejskie obszary 

funkcjonalne, reindustrializacja, specjalizacje regionalne, miasto poprzemysłowe, 

miasto postmodernistyczne, nowy urbanizm, ubran sprawl, smart growth, 

policentryczność. 

Ekonomika miasta  

i unikalności miejsca 

Miasta, metropolie, funkcje i cechy wyróżniające miasto, specyfika i unikalność miejsca, 

użytkownicy miasta, ekonomiczne aspekty funkcjonowania miasta, społeczno-

kulturowe uwarunkowania funkcjonowania miasta, demokracja lokalna. 

Przestrzeń, rynek  

i wartość 

nieruchomości 

Gospodarowanie przestrzenią miasta, przestrzeń prywatna, przestrzeń publiczna, 

miejsce, rynek nieruchomości, wartość rynkowa a wartość ekonomiczna nieruchomości, 

nieruchomości komercyjne, nieruchomości mieszkaniowe, nieruchomości publiczne, 

deweloper. 

Biznes, nowa 

gospodarka, 

innowacje  

i inwestycje 

Przedsiębiorczość lokalna a biznes globalny, wsparcie i przywództwo  

w rozwoju gospodarczym, sieciowanie/klastering, jakość kapitału ludzkiego, 

infrastruktura nowoczesnej gospodarki/infrastruktura wsparcia (pre-inkubatory, centra 

transferu technologii, fundusze kapitału zalążkowego, lokalne i regionalne fundusze 

pożyczkowe, fundusze poręczeń kredytowych, inkubatory przedsiębiorczości  

i technologiczne, parki technologiczne i przemysłowe, sieci aniołów biznesu). 
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Infrastruktura  

i usługi publiczne 

Pojęcie, rodzaje i funkcje infrastruktury, infrastruktura techniczna  

i społeczna, zasady lokalizacji urządzeń infrastrukturalnych, definicja, cechy  

i funkcje usług publicznych, rodzaje usług publicznych, ekonomizacja  

a prywatyzacja usług publicznych, „fair city” – dobra publiczne, e-usługi. 

Mieszkańcy  

i ekonomia czasu 

wolnego 

Miejski styl życia i wzorce zachowań (praca, życie rodzinne, aktywność obywatelska, 

rozrywka i kultura), segmentacja potrzeb społecznych, kapitał ludzki a kapitał społeczny, 

partycypacja społeczna, usługi: kultura – turystyka – sport i rekreacja, kwartały kultury 

i rozrywki. 

Moduł II. Projekt na rzecz praktyki gospodarczej 

Nazwa etapu prac 

Definiowanie 

problemu/wyzwania 

Moduł kształcenia związany z pracą studentów nad aktualnymi problemami / 

wyzwaniami rozwoju miasta (studium przypadku) w powiązaniu  

z wybranym samorządem terytorialnym (JST), firmą lub NGO. Praca studentów pod 

kierunkiem prowadzących przedmioty tematyczne oparta na wspólnym 

programowaniu rozwiązań we współpracy z przedstawicielami JST, NGO, firmy. Forma 

prowadzenia zajęć obejmuje: konsultacje, wizyty studyjne, spotkania  

z przedstawicielami instytucji, zbieranie danych, opracowanie raportu,  

prezentację rozwiązań. 

Przegląd istniejących 

rozwiązań 

Projektowanie 

nowego rozwiązania 

Ewaluacja  

 
Tabela 2. Przedmioty i treści programowe dla modułu III (przedmioty analityczno-metodyczne) – studia 

stopnia II 

Nazwa przedmiotu Treści programowe 

Moduł III. Przedmioty analityczno-metodyczne 

Kreatywne 

myślenie, badania 

społeczne 

i planowanie 

strategiczne w 

mieście 

Przegląd technik związanych z analizą problemu i kreatywnym myśleniem (drzewo 

problemów, stopniowe abstrahowanie, metoda 6 pytań, metoda aspektów, analiza 

morfologiczna, design thinking), przegląd technik badań społecznych (PAPI/CATI/CAWI, 

IDI, DR, FGI), przegląd metodyki planowania strategicznego (analiza SWOT, portfele, 

scenariusze, foresight, wizja, priorytety, cele). 

Zarządzanie 

projektami, ocena 

wpływu i analizy 

ekonomiczne 

Przegląd metod i technik zarządzania projektami (PCM, PMI, ZOPP, zarządzanie 

zakresem projektu, czasem projektu, kosztami projektu, organizacją projektu wraz  

z zastosowaniem narzędzi informatycznych w postaci MS Project), ocena efektywności 

(efektywność finansowa, efektywność społeczno-ekonomiczna, DGC),  

kompleksowa ewaluacja strategii i programów. 

Kształtowanie 

przestrzeni miasta  

i GIS 

Przegląd metod i technik związanych z kształtowaniem przestrzeni miasta  

(w tym oceny jej stanu oraz obserwowanych i projektowanych kierunków 

zmian) z wykorzystaniem narzędzi informatycznych w postaci GIS (m.in. 

analizy krzyżowe, waloryzacja krajobrazu, analizy dostępności kosztowej np. do usług 

publicznych, analizy zasięgu oddziaływania, analizy MCE, MOLA, regresja wieloraka  

i logistyczna, łańcuchy Markova, modele GeoMod i LCM) 

Instrumenty 

finansowe rozwoju 

miasta 

Przegląd instrumentów i źródeł finansowania rozwoju miasta (m.in. źródła publiczne 

JST, programy Unii Europejskiej, kredyty, obligacje, udziały kapitałowe, kapitał 

prywatny, partnerstwo publiczno-prywatne), ograniczenia w zakresie finansowania, 

zasady wydatkowania środków publicznych (w tym zasady formułowania i rozstrzygania 

przetargów), metody budżetowania. 

 


