
Profil absolwenta specjalności PRM 

Studia I stopnia 

WIEDZA  UMIEJĘTNOŚCI KOMPETENCJE 
 interdyscyplinarna wiedza na temat 

procesów rozwoju współczesnych 
miast, miejskich obszarów 
funkcjonalnych, metropolii w 
kontekście ekonomii, kultury, 
innowacyjności, partnerstwa i 
partycypacji społecznej, 

 wielowątkowa wiedza na temat 
metodyki programowania rozwoju 
miasta w ujęciu wielosektorowym 
obejmującym samorząd terytorialny, 
biznes i społeczność lokalną, sektor 
pozarządowy, inwestorów 
zewnętrznych. 

 umiejętność zintegrowanego 
podejścia do planowania rozwoju 
miasta, w tym doboru narzędzi 
ułatwiających współpracę z 
podmiotami publicznymi, 
biznesowymi i mieszkańcami w 
oparciu o techniki badań i konsultacji 
społecznych, 

 umiejętność krytycznego doboru i 
analizy zjawisk, procesów i trendów 
niezbędnych dla skutecznego 
programowania rozwoju miast, w tym 
tworzenia założeń strategii, 
programów  
i projektów, także unijnych, 

 umiejętność opracowania raportów 
na rzecz praktyki gospodarczej, w tym 
doboru koncepcji  
i rozwiązań odnoszących się do 
rozwoju miasta, a także publicznej 
prezentacji wyników prowadzonych 
badań. 

 kompetencje strategiczno-
ekonomiczne w zakresie 
formułowania i rozwiązywania 
problemów, wskazywania wyzwań 
gospodarczych, społecznych i 
przestrzennych miast, miejskich 
obszarów funkcjonalnych, metropolii, 

 kompetencje operacyjne w zakresie 
uczestnictwa w przygotowaniu 
projektów na rzecz praktyki, w tym 
argumentowanie proponowanych 
rozwiązań strategicznych i 
operacyjnych  
z zachowaniem zasad partycypacji 
społecznej. 

Studia II stopnia 

WIEDZA  UMIEJĘTNOŚCI KOMPETENCJE 
 wiedza na temat metod kreatywnego 

myślenia, rozwiązywania problemów 
oraz generowania pomysłów w 
kontekście planowania strategicznego 
i zarządzania projektami rozwoju 
miast 

 wiedza dotycząca zasad kształtowania 
przestrzeni miejskiej z 
wykorzystaniem narzędzi 
Geograficznych Systemów Informacji 
GIS, w tym wiedza na temat 
ekonomicznych konsekwencji 
planowanych strategii, programów i 
projektów. 

 

 umiejętności praktycznego 
diagnozowania, analizy i 
formułowania w oparciu o techniki 
kreatywnego myślenia rozwiązań, 
między innymi w postaci strategii, 
programów, projektów rozwojowych 
na rzecz miasta, w tym umiejętności 
pracy z MS Project oraz podstaw 
wykorzystania oprogramowania GIS,  

 umiejętności praktycznego 
szacowania kosztów przedsięwzięć 
miejskich oraz doboru źródeł ich 
finansowania, 

 umiejętności przygotowania, 
popartych analizami, wystąpień 
eksperckich, w tym biegłe 
posługiwanie się pojęciami 
ekonomicznymi, finansowymi, 
społecznymi, przestrzennymi, 
strategicznymi i projektowymi z 
wykorzystaniem interdyscyplinarnych 
źródeł informacji.  

 kompetencje strategiczno-
ekonomiczne dotyczące 
szczegółowego wyjaśniania zjawisk 
społeczno-gospodarczych oraz 
przestrzennych zachodzących we 
współczesnych miastach dla potrzeb 
sektora publicznego, biznesu, NGO, 
massmediów, 

 kompetencje operacyjne w zakresie 
interpretacji wyników różnorodnych 
metod analitycznych pozwalających 
na kompleksowe spojrzenie na 
problematykę rozwoju miast oraz 
formułowanie spójnych rozwiązań 
strategicznych, taktycznych i 
operacyjnych. 

 

DOSKONALENIE ZAWODOWE - LONG LIFE LEARNING 

Studia podyplomowe (m.in. w zakresie: zarządzania projektami, urbanistyki, GIS) 

Kursy zawodowe (m.in. w zakresie umiejętności obsługi GIS, certyfikacji na Project Managera) 

Studia III stopnia (doktoranckie) 

 
 


