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Dlaczego PRM? Fanpage : www.facebook.com/RozwojMiast 

oponad połowa ludzkości żyje w miastach  
owg Banku Światowego i OECD udział ten ulegnie  
   zwiększeniu  
omiasta wnoszą największy wkład w rozwój gospodarki  
omiasta są punktami kluczowymi dla rynków  
   globalnych 
ozapotrzebowanie na kompetencje dot. rozwoju miast,  
   w zakresie ekonomicznych, społecznych  
   i przestrzennych mechanizmów rozwoju, staje się  
   pożądane zarówno przez pracodawców sektora  
   publicznego, jak  i biznes 

 
okompetencje:  

onowoczesne koncepcje rozwoju miast,  
otechniki kreatywnego myślenia,  
oprojektowe i strategiczne podejście 
oposzukiwanie skutecznych rozwiązań dla  
   przedsiębiorstw, samorządów,  organizacji  
   społecznych, w tym działających w ramach tzw.  
   ruchów miejskich. 



Pytania stawiane w PRM? Fanpage : www.facebook.com/RozwojMiast 

 o co to są: przemysły kreatywne, przemysły kultury, 
   urban resilience , zdolności adaptacyjne, zielona  
   gospodarka, e-miasto, miasto wirtualne,  
   nowoczesne usługi biznesowe, miasto  
   postmodernistyczne, nowy urbanizm, gospodarka  
   dzielenia się, governance i miasto aktywne? 
o jak kształtować przestrzeń miasta, dbać 
   o krajobraz miejski?  
o jak rozwijać rynek nieruchomości   
    i wykorzystywać GIS (Geograficzne Systemy  
    Informacji)? 
o jak pogodzić interesy przedsiębiorców lokalnych  
   i biznesu międzynarodowego, sektora nauki  
   i samorządu lokalnego tworząc środowisko    
   innowacyjne w mieście?  
o jak kształtować ofertę kulturalną, sportowo- 
   rekreacyjną, rozrywkową miasta? 
o jak prowadzić dialog ze społecznością lokalną  
   i biznesem? 
ojak przyciągać inwestorów do miasta? 



Przedmioty  PRM – I stopień 

o Nowe koncepcje rozwoju miast  
   (30/30) 
 

o Ekonomika miasta i unikalności  
    miejsca (30/30) 
 

o Przestrzeń, rynek i wartość  
    nieruchomości (30/30) 
 

o Biznes, nowa gospodarka,  
    innowacje i inwestycje (30/30) 
 

o Infrastruktura i usługi publiczne  
   (30/30) 
 

o Mieszkańcy i ekonomika czasu  
   wolnego (30/30) 
 

o Projekt na rzecz praktyki  
   gospodarczej (30/30) 



Przedmioty  PRM – I stopień 
o Projekt na rzecz praktyki  
   gospodarczej (30/30) 
 

o praca nad aktualnymi  
   problemami rozwoju   
   (samorząd, firma, NGO)  
o mentoring prowadzących 
    przedmioty tematyczne  
    oparty o wspólne  
   programowanie  
   rzeczywistych rozwiązań 
o forma: konsultacje, wizyty  
    studyjne, spotkania  
    z przedstawicielami  
    instytucji, zbieranie danych,  
    opracowanie raportu,  
    prezentacja rozwiązań. 



 

Przedmioty  PRM – II stopień 

o Kreatywne myślenie, badania  
    społeczne i planowanie  
    strategiczne  (30/30) 
 
o Zarządzanie projektami ,  
    ocena wpływu i analizy  
    ekonomiczne (30/0) 
 
o Kształtowanie przestrzeni  
    miasta i GIS (30/30) 
 
o Instrumenty finansowe 
    rozwoju miasta (30/0) 



Metody prowadzenia zajęć PRM 

warsztaty 

wizyty studialne 

studia przypadków 

projekty 

wykłady 

mentoring  

dyskusja  



Współpraca międzynarodowa i konferencje  

o  Czechy – Uniwersytet Techniczny w Ostravie  
    (prof. Jan Suchcek) 
o Niemcy – HTWK Leipzig (prof. Ruedigar Wink) 
o Węgry – Węgierska Akademia Nauk (prof. Gabor Lux) 
o Wielka Brytania – Strathclyde University  
    (dr Martin Ferry) 

o Projekty lokalne i Regionalne (czerwiec) 
o Nowe sektory gospodarki w rozwoju miasta  
   – Katowice Local and Regional Meet-Up (wrzesień) 
o Forum Rozwoju Lokalnego i Regionalnego (listopad)  



Praca PRM    Fanpage : www.facebook.com/RozwojMiast 

   SEKTOR BIZNESU 
o BPO/ITO/SSC 
o inwestorzy zagraniczni i krajowi  
    (działy rozwoju firm) 
o podmioty infrastruktury wsparcia  
    biznesu (inkubatory, parki  
    technologiczne, specjalne strefy  
    ekonomiczne, fundusze venture  
   capital poręczeniowe)  
o firmy konsultingowe  
    (programowanie strategii,  
    planowanie urbanistyczne,  
    prowadzenie badań społecznych) 

SEKTOR PUBLICZNY  
o samorząd terytorialny (urzędy  
    miast, powiaty, urzędy  
   marszałkowskie, urzędy  
   wojewódzkie, w tym: wydziały  
   rozwoju, inwestycji, promocji,  
  kultury, sportu i rekreacji, budżetu,  
  zamówień publicznych) 
o administracja: inspektoraty:  
   nadzoru geodezyjnego, inspekcji  
   handlowej, transportu drogowego,  
   izby i urzędy skarbowe 

DOSKONALENIE KOMPETENCJI:  
o studia podyplomowe (zarządzanie projektami, urbanistyka, GIS) 
o kursy specjalistyczne (obsługa GIS, certyfikacji na Project Managera) 
o studia III stopnia (doktoranckie) 



Atuty specjalności PRM 

o Kreatywność – kreatywne podejście  
   do rozwiązywania problemów 

o Wiedza – współczesne mechanizmy 
   rozwoju gospodarczego 

o Sieciowanie – kontakt z naukowcami  
    – praktykami, projekty publiczne  
   i biznesowe 

o CV Absolwenta - „Projekt na rzecz  
    praktyki gospodarczej” –    
potwierdzony stosownym dokumentem 

o Projektowe podejście – interakcja  
   student-prowadzący, dyskusja,  
   komunikacja, zespół-lider,  
   projekty bazujące na praktyce 



Kontakt PRM 

Wydział Ekonomii 
Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych,  
 
 
Opiekun specjalności:  
Adam Drobniak  
bud. N, pok. 161 

FAQ: adam.drobniak@ue.katowice.pl 
Fanpage : www.facebook.com/RozwojMiast 


