
Dlaczego PRM? 

Obecnie ponad połowa 
ludzkości żyje  
w miastach. Zgodnie  
z prognozami Banku 
Światowego i OECD 
udział ten w kolejnych 
dekadach ulegnie 
zwiększeniu. Miasta  
i obszary metropolitalne 
wnoszą największy wkład 
w rozwój gospodarek 
krajowych pełniąc 
funkcję punktów 
węzłowych dla rynków 
globalnych. 

W rezultacie 
zapotrzebowanie na 
wiedzę i kompetencje 
związane  
z programowaniem 
rozwoju miast i obszarów 
metropolitalnych, 
szczególnie w zakresie 
ekonomicznych, 
społecznych  
i przestrzennych 
mechanizmów rozwoju, 
staje się pożądane 
zarówno przez 
pracodawców sektora 
publicznego, jak  
i prywatnego. 

Kompetencje dotyczące 
nowoczesnych koncepcji 
rozwoju miast, wsparte 
technikami kreatywnego 
myślenia oraz 
projektowego  
i strategicznego 
podejścia pozwalają na 
skuteczne analizowanie 
oraz realizowanie 
wyzwań, z którymi 
borykają się zarówno 
przedsiębiorstwa, 
samorządy terytorialne, 
jak i organizacje 
społeczne działające  
na obszarach 
zurbanizowanych  
w ramach tzw. ruchów 
miejskich. 

Pytania stawiane  

w PRM 

Zrozumienie procesów 
rządzących rozwojem 
miast pozwala na 
sprawne poruszanie się 
w realiach współczesnej 
gospodarki oraz 
umożliwia uzyskanie 
odpowiedzi na 
następujące pytania:  

 na czym polegają 
nowe koncepcje 
rozwoju 
gospodarczego 
miasta takie jak: 
przemysły kreatywne 
i przemysły kultury, 

urban resilience  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
urban resilience, 
zdolności 
adaptacyjne, zielona 
gospodarka,  
e-miasto i miasto 
wirtualne, 
reindustrializacja, 
nowoczesne usługi 
biznesowe, miasto 
postmodernistyczne, 
nowy urbanizm, 
gospodarka dzielenia 
się, governance  
i miasto aktywne? 

 jak kształtować 
przestrzeń miasta, 
dbać o krajobraz 
miejski, 
równocześnie 
rozwijać rynek 
nieruchomości  
i wykorzystywać GIS 
(Geograficzne 
Systemy Informacji)? 

 jak pogodzić interesy 
przedsiębiorców 
lokalnych i biznesu 
międzynarodowego, 
sektora nauki  
i samorządu 
lokalnego tworząc 
środowisko 
innowacyjne  
w mieście?  

 jakiego rodzaju 
usługi powinno 
zapewniać miasto  
w wymiarze 
infrastruktury 
sportowo-
rekreacyjnej, 
drogowej, wsparcia; 
edukacji, kultury, 
rozrywki, mieszkań 
komunalnych?  

 w jaki sposób 
diagnozować 
potrzeby społeczne 
w mieście  
i prowadzić dialog 
oraz konsultacje ze 
społecznością 
lokalną? 

 jak kreatywnie 
analizować 
problemy  
i identyfikować 
rozwiązania,  
a następnie 
formułować  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

i wdrażać strategię 
rozwoju? 

 w jaki sposób 
planować i zarządzać 
projektami, 
oceniając ich wpływ 
na rozwój?  

 jak finansować 
rozwój miasta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmioty w PRM 

Studia PRM obejmują 
trzy moduły 
przedmiotów, tj.: na 
studiach I stopnia:  
(a) moduł I - przedmioty 
tematyczne wiążące się  
z interdyscyplinarnymi 
zagadnieniami rozwoju 
miast, (b) 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. 

Nowe koncepcje 
rozwoju miast 
(30W/30CW) 
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 
(30W/30CW) 
Miasta i 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 
(30W/30CW) 
Gospodarowanie 
przestrzenią miasta, 
przestrzeń prywatna, 
przestrzeń publiczna,  
miejsce, rynek 
nieruchomości, wartość 
rynkowa a wartość 
ekonomiczna  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nieruchomości, 
nieruchomości 
komercyjne, 
mieszkaniowe, publiczne, 
deweloper. 

Biznes, nowa 
gospodarka, 
innowacje i inwestycje 
(30W/30CW) 
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). 

Infrastruktura  

i usługi publiczne 

(30W/30CW) 
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 (30W/30CW) 
Miejskie 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 

Projekt na rzecz 
praktyki gospodarczej 
(30W/30CW) 
Praca studentów nad 
aktualnymi problemami / 
wyzwaniami rozwoju 
miasta (studium 
przypadku) w powiązaniu  
z wybranym samorządem 
terytorialnym (JST), firmą 
lub NGO. Praca 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. 

 

 

W ramach studiów II 
stopnia prowadzony jest 
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. 
 
 
 

 

Programowanie 
Rozwoju Miast 
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Kreatywne myślenie, 
badania społeczne 
i planowanie 
strategiczne w mieście 
(30W/30CW) 
Analiza problemu  
i kreatywne myślenie 
(drzewo problemów, 
stopniowe abstrahowanie, 
metoda 6 pytań, metoda 
aspektów, analiza 
morfologiczna, design 
thinking), technik badań 
społecznych 
(PAPI/CATI/CAWI, IDI, DR, 
FGI), metodyka planowania 
strategicznego (analiza 
SWOT, portfele, 
scenariusze, foresight). 

Zarządzanie 
projektami, ocena 
wpływu i analizy 
ekonomiczne (30W) 
Metody i techniki 
zarządzania projektami 
(PCM, PMI, ZOPP, zakres, 
czas, koszty, organizacja, 
ryzyko, narzędzia 
informatyczne: MS Project), 
ocena efektywności 
(finansowa, społeczno-
ekonomiczna, DGC), 
kompleksowa ewaluacja 
strategii  
i programów. 

Kształtowanie 
przestrzeni miasta  
i GIS (30W/30CW) 
Metody i techniki 
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 (30W) 
Instrumenty i źródła 
finansowania rozwoju 
miasta (źródła publiczne, 
programy UE, kredyty, 
obligacje, udziały 
kapitałowe, kapitał 
prywatny, partnerstwo 
publiczno-prywatne), 
ograniczenia w zakresie 
finansowania, zasady 
wydatkowania środków 
publicznych (w tym zasady 
formułowania  
i rozstrzygania przetargów). 

Praca i ścieżka kariery 
zawodowej absolwenta 
SEKTOR BIZNESU 
 sektor BPO/ITO/SSC 

 inwestorzy zagraniczni 
i krajowi (działy 
rozwoju firm) 

 podmioty 
infrastruktury 
wsparcia biznesu 

(inkubatory, parki 
technologiczne, 
specjalne strefy 
ekonomiczne, fundusze 
venture capital 
poręczeniowe) 

 firmy konsultingowe 
(programowanie 
strategii, 
projektowanie 
urbanistyczne, 
prowadzenie badań 
społecznych) 

SEKTOR PUBLICZNY  

 samorząd terytorialny 
(urzędy miast, powiaty, 
urzędy marszałkowskie, 
urzędy wojewódzkie,  
w tym: wydziały 
rozwoju, inwestycji, 
promocji, kultury, 
sportu i rekreacji, 
budżetu, zamówień 
publicznych) 

 administracja: 
inspektoraty: nadzoru 
geodezyjnego, inspekcji 
handlowej, transportu 
drogowego, izby  
i urzędy skarbowe 

SEKTOR ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH:  

 stowarzyszenia 
branżowe (izby 
gospodarcze, 
rzemieślnicze, klastry) 

 stowarzyszenia  
i fundacje  
o charakterze 
społeczno-kulturalnym, 
sportowo-
rekreacyjnym 

 think tank’i – grupy 
doradcze zajmujące się 
sprawami związanymi  
z rozwojem miast 

DOSKONALENIE 
KOMPETENCJI:  

 studia podyplomowe 
(zarządzanie 
projektami, 
urbanistyka, GIS) 

 kursy specjalistyczne 
(obsługa GIS, 
certyfikacji na Project 
Managera) 

 studia III stopnia 
(doktoranckie) 

Twarze specjalności PRM – 
zespół naukowo-
dydaktyczny  
DR MARCIN BARON  

 
Specjalizuje się  
w zagadnieniach rozwoju 
gospodarki regionalnej. 
Przemysł, nowe 
technologie, scenariusze 
zmian, innowacyjność, 
przedsiębiorczość – to 
najważniejsze obszary jego 
zainteresowań. Autor 
licznych prac naukowych 
oraz podręczników o tej 
tematyce, uczestnik dużych 
krajowych  
i międzynarodowych 
projektów badawczych. 
Doradza samorządowcom, 
jest doświadczonym 
moderatorem prac nad 

programami rozwoju 
gospodarczego dużych 
polskich miast oraz 
regionów, w tym 
współautorem Regionalnej 
Strategii Innowacji Woj. Śl. 
Członek International 
Society for Professional 
Innovation Management  
i Regional Studies 
Association oraz polskim 
przedstawicielem  
w europejskiej sieci na rzecz 
otwartej innowacji OI-Net.  
Hobby: narciarstwo 
alpejskie, fotografia, nowe 
technologie 
Języki: angielski, niemiecki, 
rosyjski 
DR HAB. MAŁGORZATA 
CZORNIK 

 
Specjalizacja naukowa  
w dziedzinie ekonomii 
miejskiej i regionalnej,  
w tym teoretycznych 
podstaw rozwoju lokalnego, 
zagadnień konsumpcji 
miejskiej, audytu 
miejskiego i społeczno – 
kulturowych uwarunkowań 
rozwoju miast. Dodatkowo 
zainteresowania wybranymi 
aspektami gospodarki 
przestrzennej, marketingu 
terytorialnego oraz 
koncepcji rozwoju 
regionalnego.  
Autorka ponad 90 publikacji 
dotyczących ekonomii 
miejskiej, w tym trzy 
monografie naukowe 
(„Promocja miasta”, 
„Miasto”, Konsumpcja 
miejska”) i ponad 50 prac 
dla samorządów 
terytorialnych. Kierownik 
dwóch projektów 
badawczych („Wdrażanie 
koncepcji rozwoju w 
miastach powiatowych woj. 
śl.” i „Gospodarowanie 
przestrzennymi zasobami 
miasta w świecie 
ponowoczesnym na 
przykładzie miast siedzib 
władz powiatowych woj. 
śl.”).  
Zainteresowania: filmy, 
historia, międzynarodowa 
polityka i trendy społeczno-
kulturowe 
DR RADOSŁAW CYRAN  

 
Specjalizacja naukowa 
 w obszarze rynku 
mieszkaniowego oraz 
efektywności 
gospodarowania zasobami 
mieszkaniowymi. 

Współtwórca i kierownik  
16 prac na rzecz praktyki 
gospodarczej z zakresu 
lokalnych strategii rozwoju 
mieszkalnictwa. Ekspert 
Związku Miast Polskich, 
Instytutu Gospodarki 
Nieruch., Habitat for 
Humanity. Autor 40 
artykułów oraz ekspertyz  
z zakresu możliwości 
wdrożeniowych nowych 
instrumentów polityki 
mieszkaniowej. Doceniony 
w 2016 roku przez 
Prorektora ds. Edukacji  
i Współpracy z Zagranicą za 
pracę dydaktyczną 
wyróżnioną przez 
studentów Uniwersytetu 
Ekonomicznego  
w Katowicach.  
Hobby: sporty rowerowe, 
trekking, podróże po 
świecie do miejsc mało 
dostępnych dla przemysłu 
turystycznego. 
Język: angielski. 
PROF. UE DR ADAM 
DROBNIAK  

 
Specjalizacja naukowa  
w zakresie kreowania 
projektów strategicznych 
miast poprzemysłowych 
oraz wdrażania nowych 
koncepcji rozwoju. Autor 
ponad 100 prac naukowych 
oraz 80 prac na rzecz 
praktyki. Stałe doradztwo 
dla Miasta Katowice (m.in.: 
Strefa Kultury, przebudowa 
Rondo-Rynek, URBACT-
ZAŁĘŻE); projekty 
koncepcyjne dla: Krakowa 
(I. miejsce w 
międzynarodowym 
konkursie urbanistycznym 
Nowy Kraków), Aglomeracji 
Wałbrzyskiej (pierwsza 
strategia rozwoju obszaru 
funkcjonalnego w Polsce), 
Wrocławia (projekty 
infrastrukturalne). 
Członek Regional Studies 
Asscociation. 
Hobby: trekking-góry, 
muzyka-filharmonia, 
etnografia-Europa 
Środkowa. 
Języki: angielski, czeski, 
francuski 
PROF. DR HAB. FLORIAN 
KUŹNIK 

 
Specjalista z zakresu 
ekonomii i polityki miejskiej 

oraz regionalnej, 
zarządzania usługami 
publicznymi, strategii 
rozwoju miast, planowania 
przestrzennego. Poza 
wykształceniem 
ekonomicznym posiada 
także dyplom 
Podyplomowego Studium 
Urbanistyki w Politechnice 
Warszawskiej. Jest liderem  
i uczestnikiem 
międzynarodowych  
i krajowych programów 
badawczych i eksperckich. 
Profesor jest autorem 
licznych ekspertyz na rzecz 
władz regionu, gospodarki, 
rozwoju regionalnego. 
Parlamentu Europejskiego. 
W latach 2002-2008 pełnił 
funkcję Rektora ówczesnej 
Akademii Ekonomicznej  
w Katowicach. Członek 
honorowym Regionalnej 
Izby Gospodarczej  
w Katowicach. 
Hobby: polityka, film, 
historia, architektura, 
zgłębianie informacji 
zawartych na wszelakiego 
rodzaju mapach 
Języki: francuski, angielski, 
rosyjski 
DR ARTUR OCHOJSKI  

 
Specjalista w zakresie 
ekonomicznych studiów 
miejskich i governance oraz 
przedsiębiorczości i 
innowacyjności w miejskich 
usługach publicznych. Autor 
ponad 70 prac naukowych 
oraz kilkudziesięciu prac 
eksperckich. Moderator 
warsztatów, autor 
projektów, analiz i prac  
w zakresie rozwoju 

strategicznego, programów 
rewitalizacji m.in. dla miast: 
Jaworzno, Katowice, 
Rybnik, Ruda Śląska, 
Siemianowice Śląskie, 
Tychy. Autor i współautor 
m.in. Programu Rozwoju 
Technologicznego 
Województwa Śląskiego, 
Programu Wdrożenia 
Regionalnej Strategii 
Innowacji Województwa 
Śląskiego na lata 2007-
2013, Strategii Współpracy 
Systemowej Województwa 
Śląskiego i Kraju 
Żylińskiego, konsultant  
i ekspert prac 
wdrożeniowych 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego 
Województwa Śląskiego 
2014-2020. Realizator 
projektów 
międzynarodowych m.in.: 
Leonardo da Vinci, Interreg 
IIIC, Central Europe, 7th 
Framework Programme. 
Członek Zarządu European 
Regional Science 
Association Sekcja Polska. 
Hobby: koszykówka, liga 
NBA; muzyka: jazz i heavy 

metal; GIS, prace w 
ogrodzie. 
Język: angielski. 

Współpraca krajowa  
 Uniwersytet 

Ekonomiczny  
we Wrocławiu 

 Uniwersytet 
Ekonomiczny  
w Krakowie  

 Uniwersytet 
Ekonomiczny  
w Poznaniu 

 Uniwersytet 
Jagielloński 

 Szkoła Główna 
Handlowa  

 Uniwersytet Opolski  

Współpraca 
międzynarodowa  
 Czechy – Uniwersytet 

Techniczny w Ostravie 
(prof. Jan Suchcek) 

 Niemcy – HTWK Leipzig 
(prof. Ruedigar Wink) 

 Węgry – Węgierska 
Akademia Nauk  
(prof. Gabor Lux) 

 Wielka Brytania – 
Strathclyde University 
(dr Martin Ferry) 

Cykliczne konferencje 
Katedry  
 Projekty lokalne  

i Regionalne (czerwiec) 

 Nowe sektory 
gospodarki w rozwoju 
miasta – Katowice 
Local and Regional 
Meet-Up (wrzesień) 

 Forum Rozwoju 
Lokalnego i 
Regionalnego (listopad)  

Atuty specjalności 

 kreatywne  
 przedsiębiorcze 
podejście do 
rozwiązywania 
problemów 

 współczesna, 
wielodyscyplinarna  
wiedza na temat 
miast - motorów 
rozwoju gospodarki 

 kontakt  
z naukowcami – 
praktykami 
realizującymi 
projekty badawcze 
oraz 
współpracującymi  
z sektorem 
publicznym i biznesu 

 bezpośrednia 
współpraca  
z praktyką 
gospodarczą  
– w ramach 
przedmiotu „Projekt 
na rzecz praktyki 
gospodarczej” - 
potwierdzona 
stosownym 
dokumentem, 
podnosząca wartość 
CV Absolwenta, 

 przystępna  
i elastyczna forma 
zajęć: interakcja, 
dyskusja, 
komunikacja, 
projekty bazujące na 
praktyce 

Specjalność realizowana pod patronatem Prezydenta Miasta Katowice 


