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1. Nazwa kierunku
Gospodarka miejska i nieruchomości

2. Stopień kształcenia:
II-gi stopień studiów

3. Profil kształcenia
Studia magisterskie na kierunku Gospodarka miejska i nieruchomości (GMiN) będą realizowane jako
studia o profilu ogólnoakademickim. Ogólnoakademicki profil kształcenia na II-gim stopniu studiów
stanowi rozszerzenie I-go stopnia studiów GMiN, które posiadają profil praktyczny. Zapotrzebowanie
na ogólnoakademicki profil studiów wynika z szerszego merytorycznie ujęcia zagadnień gospodarki
miejskiej oraz rynku nieruchomości i stanowi odpowiedź na potrzeby współczesnego rynku pracy.
Pracodawcy, zarówno w sektorze publicznym, jak i biznesu wskazują na brak ekonomistów nie tylko
wyspecjalizowanych w zagadnieniach praktycznych, ale także posiadających ogólną wiedzę na temat
programowania rozwoju miast oraz rozwoju rynków nieruchomości.
Dla zapewnienia kontynuacji i spójności kształcenia na I-szym stopniu kierunku GMiN, także
w ramach II-go stopnia założono dwie ścieżki specjalizacyjne obejmujące: (1) Programowanie rozwoju
miast oraz (2) Nieruchomości.
Pierwsza ze ścieżek specjalizacyjnych ukierunkowana została na dostarczenie wiedzy, umiejętności
i kompetencji niezbędnych dla ekonomisty i stratega miejskiego. Tego rodzaju umiejętności,
szczególnie w policentrycznym regionie miejskim jaki stanowi województwo śląskie są pożądane przez
instytucje publiczne, w tym samorządy terytorialne miast oraz Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię.
Popyt na absolwentów tej specjalności rejestrowany jest także przez podmioty gospodarki
komunalnej, tj. spółki miejskie (zarządzające infrastrukturą transportową, wodno-kanalizacyjną,
edukacyjną, kultury, sportowo-rekreacyjną, recyklingu odpadów), a także przez firmy świadczące
usługi na rzecz miast (m.in. konsulting, rozwiązania tele-informatyczne). Współczesne postrzeganie
procesów rozwoju miast, miejskich obszarów funkcjonalnych oraz metropolii wymaga od ekonomisty
miejskiego
szerokiej
wiedzy
na
temat
zagadnień
gospodarczych,
społecznych
i środowiskowych. Stąd też profil kształcenia dla tej ścieżki specjalizacyjnej zakłada nabycie wiedzy,
kompetencji i umiejętności związanych z: ekonomią sektora publicznego, wykorzystaniem ICT
w biznesie i administracji, ekonomią środowiska na obszarach miejskich, instrumentami wsparcia
rozwoju miast, nowymi koncepcjami rozwoju, studiami foresightowymi, przedsiębiorczością
społeczną, governance, geomarketingiem, monitoringiem i ewaluacją rozwoju miast oraz
z instrumentami finansowymi wspierającymi rozwój miast. Tak szerokie spektrum wiedzy z jednej
strony wpisuje się w ogólnoakademicki profil kształcenia w zakresie gospodarki miejskiej, z drugiej zaś
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stanowi podstawę dla sprawnej współpracy przyszłego ekonomisty miejskiego z organizacjami
pozarządowymi, instytucjami państwowymi, sektorem biznesu oraz społecznością lokalną.
Druga ze ścieżek specjalizacyjnych, tj. Nieruchomości, ukierunkowana została na dostarczenie wiedzy,
umiejętności i kompetencji niezbędnych dla ekonomisty specjalizującego się w inwestycjach
w nieruchomości oraz rynkach nieruchomości. Tego rodzaju umiejętności, szczególnie w regionie
o wysokim poziomie urbanizacji i zainwestowania, który tworzy nowe ścieżki rozwoju są pożądane
przez sektor biznesu operujący na różnego rodzaju rynkach nieruchomości (m.in.: mieszkaniowych,
usługowych, przemysłowych). Współczesne tendencje na rynkach nieruchomości oraz w ramach
podmiotów związanych z ich obsługą wymagają od ekonomisty szerokiego spektrum wiedzy, nie tylko
specjalistycznej, ale także znajomości szerszych zagadnień rozwoju gospodarczego, społecznego oraz
tendencji w zakresie ochrony środowiska. Zatem profil kształcenia dla ścieżki specjalizacyjnej związanej
z nieruchomościami zakłada nabycie wiedzy, kompetencji i umiejętności odnoszących się do:
zaawansowanego kursu gospodarki nieruchomościami, ekonomii środowiska, obsługi klienta
w gospodarce nieruchomościami, ekonomicznej oceny projektów inwestycyjnych, zaawansowanych
metod wyceny nieruchomości, wyceny nieruchomości zurbanizowanych, zarządzania
nieruchomościami komercyjnymi, miejskich rynków nieruchomości oraz miejskiej przestrzeni
publicznej, strategii gospodarowania nieruchomościami.
Biorąc pod uwagę rozmowy z potencjalnymi pracodawcami, w tym patronami kierunku (Miasto
Katowice dla ścieżki specjalizacyjnej Programowanie Rozwoju Miast oraz TDJ Estate dla ścieżki
specjalizacyjnej Nieruchomości), w regionie Śląska istnieje znaczący popyt na ekonomistów miejskich
oraz ekonomistów specjalizujących się w zagadnieniach rynku nieruchomości. Realizacja zarówno
licznych projektów miejskich, jak i biznesowych na rynku nieruchomości związanych z tworzeniem
nowych ścieżek rozwoju województwa śląskiego znacząco powiększa zapotrzebowanie na
kompetencje oferowane przez kierunek GMiN.

4. Forma studiów
Studia stacjonarne i niestacjonarne

5. Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta
Magister

6. Przyporządkowanie do dyscypliny naukowej, do której odnoszą się
efekty uczenia się
Dyscyplina wiodąca: ekonomia i finanse
Dyscypliny dodatkowe: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o
zarządzaniu i jakości
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Szczegółowy rozkład punktów ECTS według dyscyplin dla specjalizacji Programowanie rozwoju miast
oraz Nieruchomości prezentuje poniższa tabela.

Tabela 1. Rozkład punktów ECTS dla kierunku Gospodarka miejska i nieruchomości z uwzględnieniem specjalizacji
Programowanie rozwoju miast (PRM) oraz Nieruchomości (N)

Dyscypliny
EF
Z
GSE-GP
F
RAZEM

Struktura punktów ECTS
Punkty ECTS
Punkty ECTS
wg specjalności
Specjalność:
Specjalność:
Programowanie
Programowanie
Nieruchomości
Nieruchomości
Rozwoju Miast
Rozwoju Miast
85
80
70%
66%

Uśredniona struktura
punktów ECTS dla
całego kierunku

29
4
3

30
8
3

24%
3%
3%

25%
7%
3%

68%
24%
5%
3%

120

120

100,0%

100,0%

100%

Oznaczenia:
EF - ekonomia i finanse
Z – nauki o zarządzaniu i jakości
GSE-GP - geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
F – filozofia

7. Związek z misją Uczelni i Strategią jej rozwoju
Kierunek Gospodarka miejska i nieruchomości wpisuje się w trzy podstawowe wartości leżące
u podstaw wizji rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, tj.:
o

unowocześnienie, uporządkowanie oferty dydaktycznej Uczelni, w tym nawiązanie szerszej
współpracy w dziedzinie dydaktyki z praktyką gospodarczą, profilowanie dydaktyki w kierunku
uczelni biznesowej stosującej nowoczesne narzędzia dydaktyczne,

o

inicjowanie współpracy eksperckiej i dydaktycznej z sektorem biznesu oraz instytucjami
publicznymi,

o

wykreowanie dobrego środowiska pracy i studiowania, przyciągającego aktywnych studentów,
zapewniającego warunki współpracy: kadra – studenci – doktoranci.

Ze względu na profil ogólnoakademicki oraz patronaty UM Katowice i TDJ Estate, w warstwie
priorytetów Strategii Rozwoju UE Katowice, kierunek Gospodarka Miejska i Nieruchomości jest zgodna
z priorytetem dziedzinowym P1. Dydaktyka – Studenci i Wykładowcy, w szczególności z celem
strategicznym C1.3. Biznesowo-zorientowane programy i specjalizacje oraz przedsięwzięciami
rozwojowymi: PR 1.3.2. Dedykowane branżowo kierunki i specjalizacje studiów. Mając na uwadze
szeroki zakres tematyczny wykładów oraz ćwiczeń oferowanych w ramach kierunku Gospodarka
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miejska i nieruchomości, w tym jego akademicki wymiar, kierunek ten wpisuje się także w cel
strategiczny C1.1. Nowoczesne metody dydaktyczne, w tym w przedsięwzięcie PR 1.1.1. Nowoczesna
dydaktyka.
Biorąc pod uwagę ścisłą współpracę z kluczowymi patronami kierunku, tj. Miastem Katowice oraz TDJ
Estate proponowany kierunek studiów wpisuje się także w priorytet dziedzinowy P3. Relacje z
otoczeniem – Partnerzy biznesowi i instytucjonalni, Eksperci.
Należy także podkreślić, iż proponowany kierunek studiów porządkuje dotychczasową, rozproszoną
ofertę studiów na kierunku Ekonomia, które do tej pory były prowadzone w ramach odrębnych
specjalizacji, tj. Programowanie Rozwoju Miast oraz Gospodarka Nieruchomościami i Usługi Publiczne.

8. Cele kształcenia oraz metody prowadzenia zajęć
Współczesne studia akademickie związane z gospodarką miejską oraz nieruchomościami wymagają
interdyscyplinarnej wiedzy, otwartego spojrzenia na współczesne trendy rozwojowe, szczególnie
w kontekście ekonomicznym. Zrozumienie procesów determinujących rozwój miast, w tym
nieodłącznie związanych z nim zmian na rynku nieruchomości pozwala na sprawne poruszanie się
w realiach współczesnej gospodarki. Mając na uwadze powyższe generalny cel kształcenia dla kierunku
GMiN sformułowano następująco:
–

wprowadzenie do zaawansowanej i interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej stymulowania rozwoju
gospodarki miejskiej oraz związanych z nią rynków nieruchomości.

W ramach ścieżki specjalizacyjnej Programowanie Rozwoju Miast wskazano na następujące cele
szczegółowe:
−

rozpoznanie współczesnych mechanizmów ekonomii sektora publicznego, ekonomii środowiska
oraz nowych koncepcji rozwoju miast,

−

wprowadzenie do modelowania w ramach ekonometrii przestrzennej i geomarketingu,

−

rozpoznanie instrumentów wspierających rozwój miast,

−

wprowadzenie do studiów foresightowych oraz monitoringu i ewaluacji procesów rozwoju miast,

−

wskazanie znaczenia przedsiębiorczości społecznej oraz governence w kreowaniu i zarządzaniu
procesami rozwoju miast,

−

wprowadzenie do zagadnień przepływów w gospodarce miejskiej w wymiarze miejskich systemów
transportowych.

W ramach ścieżki specjalizacyjnej Nieruchomości zidentyfikowano następujące cele szczegółowe:
−

wprowadzenie do zaawansowanych zagadnień gospodarki nieruchomościami,

−

rozpoznanie zaawansowanej metodyki wyceny nieruchomości, w tym zurbanizowanych oraz
oceny projektów inwestycyjnych,
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−

zaakcentowanie znaczenia miejskich rynków nieruchomości i miejskich przestrzeni publicznych,

−

wprowadzenie do zaawansowanych zagadnień strategii gospodarowania nieruchomościami oraz
zarządzania nieruchomościami komercyjnymi,

Metody prowadzenia zajęć na kierunku GMiN obejmują:
–

interaktywne wykłady i ćwiczenia, realizowane z wykorzystaniem studiów przypadków różnych
miast i firm zajmujących się obsługą rynku nieruchomości lub inwestujących na rynku
nieruchomości mieszkaniowych, usługowych, przemysłowych,

–

analizy rynków nieruchomości przy wykorzystaniu baz danych cen transakcyjnych nieruchomości
nieodpłatnie pozyskiwanych przez Uczelnię z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości,

–

techniki analityczne i symulacyjne wykorzystujące oprogramowanie systemów przestrzennych
oraz związanych z oceną ekonomiczną projektów,

–

warsztaty angażujące studentów w pracę zespołową,

–

seminaria magisterskie promujące prace projektowe.

Zajęcia na kierunku GMiN będą prowadzone przez pracowników naukowych UE Katowice, w tym
posiadających wieloletnie doświadczenia eksperckie we współpracy z miastami oraz sektorem biznesu
związanym z rynkiem nieruchomości. Biorąc pod uwagę patronaty Miasta Katowice oraz TDJ Estate
udzielone dla kierunku GMiN analizowane w cyklu kształcenia studia przypadków będą nawiązywały
bezpośrednio do działalności gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego oraz biznesu.

9. Sylwetka absolwenta
Absolwent II-go stopnia studiów na kierunku Gospodarka miejska i nieruchomości w trakcie studiów
pozyska wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie:
WIEDZA
–

Znajomości i rozumienia w pogłębionym stopniu faktów i zjawisk oraz dotyczących ich teorii
wyjaśniających złożone zależności między nimi, stanowiących zaawansowaną i podbudowaną
teoretycznie wiedzę z zakresu ekonomii, w szczególności gospodarki miejskiej oraz rynków
nieruchomości;

–

Znajomości głównych teorii, koncepcji oraz trendów rozwojowych gospodarki miejskiej
i nieruchomości;

–

Znajomości i rozumienia w pogłębionym stopniu metodyki badań naukowych w zakresie
dyscypliny ekonomia i finanse, w tym znajomości zaawansowanych metod matematycznostatystyczne i narzędzi informatycznych gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych
i społecznych w zakresie gospodarki miejskiej i nieruchomości;
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–

Znajomości i rozumienia w pogłębionym stopniu relacji gospodarki miejskiej i nieruchomości do
innych nauk, w tym zwłaszcza innych nauk społecznych;

–

Identyfikacji w pogłębionym stopniu podmiotów gospodarujących w zakresie gospodarki miejskiej
i nieruchomości oraz charakterystyki zasady ich działania;

–

Znajomości i rozumienia w pogłębionym stopniu relacji zachodzących między podmiotami
gospodarującymi w gospodarce miejskiej i nieruchomościach oraz ich otoczeniem regionalnym,
krajowym i międzynarodowym, a także znajomości i rozumienia roli otoczenia prawnego;

–

Znajomości i rozumienia w pogłębionym stopniu dylematów ekonomicznych i społecznych
współczesnej cywilizacji, zwłaszcza w obszarze gospodarki miejskiej i nieruchomości
w kontekście zmian demograficznych, kulturowych, polityczno-prawnych, gospodarczych,
infrastrukturalnych i środowiskowych;

–

Znajomości i rozumienia w pogłębionym stopniu ekonomicznych, prawnych i innych
uwarunkowań dla działań podmiotów gospodarujących w gospodarce miejskiej
i nieruchomościach, w tym w zakresie ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego;

–

Znajomości i rozumienia form indywidualnej przedsiębiorczości w zakresie twórczego
projektowania rozwiązań na rzecz gospodarki miejskiej i nieruchomości.

UMIEJĘTNOŚCI
–

Identyfikacji i interpretacji zjawisk i procesów społeczno-ekonomicznych w gospodarce miejskiej
i nieruchomościach z wykorzystaniem pogłębionej wiedzy z zakresu ekonomii oraz uzupełniająco
w zakresie finansów, zarządzania, gospodarki przestrzennej

–

Formułowania rozwiązań (w tym w sposób innowacyjny) złożonych i nietypowych problemów
gospodarki miejskiej i nieruchomości, a także podejmowania decyzji dotyczących procesów
gospodarczych w warunkach niepewności z uwzględnieniem właściwego doboru źródeł,
dokonywania ich oceny, syntezy i twórczej interpretacji wiedzy i informacji, doboru
i stosowania, przystosowania lub opracowania nowych właściwych narzędzi, w tym
zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych

–

Gromadzenia i interpretacji danych potrzebnych do analizowania i prognozowania procesów
ekonomii, w szczególności gospodarki miejskiej i nieruchomości z wykorzystaniem
zaawansowanych metod i narzędzi fundamentalnych dla badań ekonomicznych i analiz
przestrzennych

–

Posługiwania się w pogłębionym stopniu systemami normatywnymi w celu rozwiązywania
problemów z zakresu gospodarki miejskiej i nieruchomości, w tym z uwzględnieniem procesów w
otoczeniu miast i regionów

–

Komunikowania się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców posługujących się specjalistyczną
terminologią z zakresu dyscypliny ekonomia i finanse, w tym gospodarki miejskiej
i nieruchomości, przedstawienia i oceny różnych opinii i stanowisk, w tym udziału w debatach wraz
z ich prowadzeniem
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–

Umiejętności językowych w zakresie wybranego języka obcego zgodnie z wymaganiami
określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
z uwzględnieniem języka biznesu

–

Planowania i organizowania pracy indywidualnej oraz zespołowej, w tym kierowania zespołami
oraz współpracy z innymi zespołami w zakresie rozwiązywania problemów
z zakresu ekonomii miejskiej i nieruchomości oraz dyscyplin pokrewnych

–

Samodzielnego planowania i realizowania własnego uczenia się przez całe życie oraz
ukierunkowywania innych w tym zakresie

KOMPETENCJE
–

Gotowości do krytycznej oceny odbieranych treści, w tym zwłaszcza z obszaru gospodarki miejskiej
i nieruchomości

–

Gotowości docenienia znaczenia rzetelnej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i
praktycznych, w tym zwłaszcza w obszarze gospodarki miejskiej i nieruchomościach oraz
przygotowania do zasięgania opinii ekspertów

–

Gotowości do wypełniania różnego typu zobowiązań społecznych w zakresie gospodarki miejskiej
i nieruchomości, w tym współdziałania ze społecznościami lokalnymi w procesie tworzenia planów,
strategii i polityk miejskich

–

Gotowości do działań przedsiębiorczych

–

Gotowości do odpowiedniego i odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych w ramach
podmiotów gospodarki miejskiej i nieruchomości, w tym rozwijania dorobku zawodu,
podtrzymywania etosu zawodu, przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz kodeksów dobrych
praktyk

Absolwent kierunku GMiN w zależności od obranej ścieżki specjalizacyjnej będzie posiadał wiedzę,
umiejętności i kompetencje ekonomisty – stratega miejskiego (dla ścieżki Programowanie Rozwoju
Miast) lub starszego specjalisty ds. nieruchomości, ewentualnie młodszego menedżera
ds. nieruchomości (dla ścieżki Nieruchomości).
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10. Wskazanie dobrych praktyk lub wzorców krajowych i
międzynarodowych wykorzystywanych w opisie efektów uczenia się
Przygotowując program nauczania dla kierunku Gospodarka miejska i nieruchomości, biorąc pod
uwagę zakres wiedzy i towarzyszące efekty uczenia się w definiowaniu treści efektu kierunkowego
korzystano między innymi z takich międzynarodowych wzorców jak: D. DiPasquale, W.C. Wheaton,
Urban Economics and Real Estate Markets (1996); E. D’Arcy, G. Keogh, The Property Markets and Urban
Competitiveness (1999), J.F. McDonald, D.P. McMillen, Urban Economics and Real Estate: Theory and
Policy (2010); G. Newell, K. Seracki, Global trends in real estate finance (2010); N. Brooks, K. Donaghy,
G-J Knaap, Housing Markets, Prices and Policies (2012); A. O’Sullivan, Urban Economics (2012); R.
Crane, R. Weber, The Oxford Handbook of Urban Planning (2012); G. Squires, International Approaches
to Real Estate Development (2014); K. May, Urban Economics and Real Estate Markets (2017); B.
Ambrose, W. Qian, A. Yaves, Real Estate Economics (2018).
W opracowaniu efektów uczenia się, w tym definiowaniu treści efektu kierunkowego, wzięto także pod
uwagę opinie kluczowych patronów kierunku, tj. Miasta Katowice oraz TDJ Estate, które to podmioty
wskazywały na potrzeby związane z takimi efektami jak:
–

wiedza z zakresu ekonomii sektora publicznego, w szczególności gospodarki miejskiej, nowych
koncepcji rozwoju miast oraz znajomość wybranych zagadnień z zakresu finansów i zarządzania
nieruchomościami,

–

metodyka badań w zakresie dyscypliny ekonomia i finanse, w tym znajomość metod
matematyczno-statystycznych i narzędzi informatycznych i geo-przestrzennych, gromadzenia,
analizy i prezentacji danych odzwierciedlających procesy gospodarki miejskiej i rynku
nieruchomości,

–

znajomość procesów rozwoju obszarów miejskich i funkcjonowania rynków nieruchomości
w kontekście zmian demograficznych, kulturowych, gospodarczych, polityczno-prawnych,
infrastrukturalnych i środowiskowych wraz z odniesieniem do zagadnień szczegółowych takich jak:
miejskie rynki nieruchomości i przestrzenie publiczne,

–

umiejętność komunikowania się z użyciem terminologii z zakresu ekonomii, w szczególności
gospodarki miejskiej i nieruchomości,

–

umiejętność komunikacji w zakresie wybranego języka obcego na poziomie B2 Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

W opracowaniu efektów uczenia się korzystano także z doświadczeń zagranicznych kierunków
obejmujących zagadnienia urban economics oraz real estate prowadzonych między innymi przez:
University Colleague London (Urban Economics Development), Utrecht University (Urban and
Economics Geography), Columbia University (Urban Economics), Aalto University (Urban Studies and
Planning in Real Estate Economics), University of Bristol (Urban Economics), University of Connecticut
(Real Estate and Urban Economics Studies), Oxford Brook University (Real Estate), University of Leeds
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(Real Estate and Property Management), KelloggSchool of Management–Northwestern University
(Real Estate), University of Cambridge (Urban Economics), London School of Economics and Political
Science (Real Estate Economics and Finance), University of Illinois (Real Estate and Urban Land
Economics) University of California(Fisher Center for Real Estate and Urban Economics).
Opracowując kierunek studiów Gospodarka miejska i nieruchomości zwrócono uwagę na popularność
– szczególnie w USA i Europe Zachodniej - łączenia zagadnień miejskich z rynkiem nieruchomości czego
dowodzi aktywność międzynarodowych stowarzyszeń naukowych zajmujących się tak ujmowaną
tematyką, w tym m.in.: The American Real Estate and Urban Economics Association.

11. Elementy wyróżniające, główne atuty kierunku
Kluczowe atuty II-go stopnia studiów na kierunku GMiN obejmują:
–

wyraźne sprofilowanie kierunku studiów na zagadnienia: (a) programowania rozwoju miast oraz
(b) nieruchomości;

–

patronaty kluczowych podmiotów gospodarki miejskiej (Miasto Katowice dla ścieżki
specjalizacyjnej Programowania Rozwoju Miast) oraz rynku nieruchomości (TDJ Estate dla ścieżki
specjalizacyjnej: Nieruchomości);

–

dopasowanie profilu absolwenta do dwóch dynamicznie rozwijających się segmentów rynku
pracodawców, tj.: rynku nieruchomości, instytucji publicznych (miasta), eksperckich (konsulting),
podmiotów działających na rzecz miast (spółki gminne, firmy obsługujące miasta),

–

połączenie zagadnień akademickich (koncepcje, modele, metody) z licznymi studiami przypadków
czerpanymi między innymi z doświadczeń ze współpracy z patronami kierunku tj. Miastem
Katowice oraz TDJ Estate

–

zaawansowana wiedza z zakresu programowania rozwoju miast, w tym m.in.: nowe koncepcje
rozwoju miast, ekonometria przestrzenna, zagadnienia klimatyczne w miastach, foresight,
governance, geomarketing

–

zaawansowana wiedza z zakresu nieruchomości, w tym min.: ekonomiczna ocena projektów
inwestycyjnych, metody wyceny nieruchomości w tym zurbanizowanych, zarządzanie
nieruchomościami komercyjnymi, miejskie przestrzenie publiczne, strategie gospodarowania
nieruchomościami

–

unikalny profil studiów ekonomicznych łączący zagadnienia gospodarki miejskiej i nieruchomości
w skali Polski.

W relacji do funkcjonującej obecnie w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oferty
dydaktycznej, szczególnie kierunku Gospodarka Przestrzenna (GP), proponowany kierunek studiów
Gospodarka Miejska i Nieruchomości wyróżnia się przede wszystkim:
–

bardziej rozbudowanym zestawem przedmiotów dotyczących rozwoju miast (m.in. governance,
geomarketing, miejskie systemy transportowe, przedsiębiorczość społeczna, studia foresightowe)
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oraz bardziej zaawansowanym zestawem przedmiotów dotyczących nieruchomości (m.in. wycena
nieruchomości zurbanizowanych, zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi, miejskie rynki
nieruchomości, metody wyceny nieruchomości II, gospodarka nieruchomościami II)
–

ścisłym sprofilowaniem zagadnień ekonomiki miejskiej i regionalnej na problematykę rozwoju
miast oraz nieruchomości,

–

stricte ekonomicznym ujęciem zagadnień gospodarki miejskiej i nieruchomości wpisującym się
w dyscyplinę wiedzy „ekonomia i finanse”,

Proponowany kierunek studiów porządkuje dotychczasowe, cieszące się zainteresowaniem studentów
specjalizacje związane z Gospodarką Nieruchomościami i Usługami Publicznymi oraz Programowaniem
Rozwoju Miast (specjalizacje te zostaną przesunięte z kierunku Ekonomia do proponowanego kierunku
GMiN). W ten sposób Gospodarka Miejska i Nieruchomości zyskują rangę wyróżniającą UE Katowice
wśród uczelni konkurencyjnych w dziedzinie oferty dydaktycznej obejmującej zagadnienia
nieruchomości i rozwoju miast.

12. Wymagania szczegółowe
Kandydat na studia II-go stopnia na kierunku Gospodarka Miejska i Nieruchomości powinien
wykazywać zainteresowanie zagadnieniami: rozwoju miast, metropolii oraz rynku nieruchomości.
W procesie studiowania przydatna będzie wiedza ekonomiczna, finansowa, a także odnosząca się do
geografii ekonomicznej, współczesnych zagadnień środowiskowych oraz urbanistycznoarchitektonicznych. II-gi stopień studiów GMiN został zaprojektowany przede wszystkim dla
absolwentów (licencjat, inżynier) studiów ekonomicznych, studiów z zakresu zarządzania, gospodarki
przestrzennej, geografii społeczno-ekonomicznej, administracji, urbanistyki i architektury. Niemniej,
akademicki profil kierunku powoduje, że jest dostępny dla wszystkich absolwentów, którzy ukończyli
I-szy stopień studiów i interesują się współczesnym rozwojem miast oraz zagadnieniami związanymi
z nieruchomościami.
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Załączniki
Załącznik 1. Harmonogram realizacji programu studiów w poszczególnych
semestrach i latach cyklu kształcenia
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Przedmiot
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Załącznik 2. Przedmioty wraz z punktami ECTS przypisane do dyscyplin
Oznaczenia:
EF - ekonomia i finanse
Z – nauki o zarządzaniu i jakości
GSE-GP - geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
F - filozofia

Rok 1, semestr 1
Przedmiot
Ekonomia sektora publicznego
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Ekonomia środowiska na obszarach miejskich
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Rok 1, semestr 2
Przedmiot
Wspieranie rozwoju miast - polityki regionalne, krajowe i europejskie
Filozofia nauki
Obsługa klienta w gospodarce miejskiej i nieruchomościach
Ekonomiczna ocena projektów inwestycyjnych
Nowe koncepcje rozwoju miast
Metody wyceny nieruchomości II
Studia foresightowe
Seminarium mgr
RAZEM
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Rok 2, semestr 3
Przedmiot
Przedsiębiorczość społeczna
Seminarium mgr
Wycena nieruchomości zurbanizowanych
SPEC: NIERUCHOMOŚCI
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Governance i metody partycypacyjne
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Rok 2, semestr 4
Przedmiot
Miejskie systemy transportowe
Seminarium mgr
Miejskie rynki nieruchomości i miejska przestrzeń publiczna
SPEC: NIERUCHOMOŚCI
Strategie gospodarowania nieruchomościami
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Monitoring i ewaluacja rozwoju miast
SPEC: PRM
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RAZEM
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Załącznik 3. Karty opisu przedmiotów
Rok 1, semestr 1
Ekonomia sektora publicznego
ICT w biznesie i administracji publicznej
Statystyka i ekonometria przestrzenna
Gospodarka nieruchomościami II
Ekonomia środowiska na obszarach miejskich

Ekonomia sektora publicznego
KARTA OPISU PRZEDMIOTU {wg Zarządzenia Rektora UE Katowice nr 56/2019}
Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy obu form zajęć.
1.Nazwa przedmiotu:
2. Kod przedmiotu: {nie wypełniać}
j. polski: Ekonomia sektora publicznego
Liczba punktów ECTS: 6
j. angielski: Public Sector Economics
Forma zaliczenia przedmiotu: E
Rok rozpoczęcia cyklu
kształcenia: 2020/2021
3. Kierunek: GOSPODARKA MIEJSKA I NIERUCHOMOŚCI
4. Katedra kuratora Kierunku: Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych
5. Prowadzący: Wykład: dr hab. Małgorzata Czornik, prof. UE
Ćwiczenia: dr hab. Małgorzata Czornik, prof. UE
Laboratorium: …
Egzaminator: dr hab. Małgorzata Czornik, prof. UE
6. Katedra prowadzącego: Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych
7. Liczba godzin kontaktu ze studentem:
Forma zajęć
Wykład
Ćwiczenia
Lektoraty
Laboratoria
Seminarium
e-learning
inne
Razem godzin:
egzamin (godz.)

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

15
30

12
15

45
3

27
3

8. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr
Rok rozpoczęcia przedmiotu: 1
Semestr rozpoczęcia przedmiotu: 1
9. Stopień kształcenia: II (mgr)

10. Status przedmiotu {oznaczyć znakiem „x”}
Obowiązkowy dla kierunku X
Obowiązkowy dla specjalności ...
Do wyboru …

11. Wymagania
Obowiązkowe: Makroekonomia
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Zalecane: Mikroekonomia, Ekonomia miejska
12. Cele przedmiotu:
– Zaznajomienie z podstawowymi pojęciami związanymi z ekonomicznymi aspektami funkcjonowania sektora
publicznego,
– Zaznajomienie z charakterystycznymi cechami instytucji sektora publicznego,
– Przekazanie wiedzy na temat funkcji państwa i samorządów terytorialnych,
– Przekazanie wiedzy na temat warunków efektywności działania sektora publicznego,
– Kształcenie umiejętności identyfikacji czynników wyznaczających potrzeby i granice interwencji sektora
publicznego.
13. Metody nauczania i studiowania:
A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym:
Lp.

Metody nauczania

1.

Wykład tradycyjny

2.

Wykład aktywny z
wykorzystaniem
technik
multimedialnych

3.

Ćwiczenia aktywne z
wykorzystaniem
studiów przypadków

Opis
Wprowadzanie i
omawianie pojęć,
definicji, klasyfikacji
Techniki
multimedialne
wykorzystywane będą
do przedstawiania
przykładów
ilustrujących
omawiane
zagadnienia

Liczba godzin
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
5
5

10

7

30

15

…
Razem
B. W ramach samodzielnej pracy studenta:
Lp.
1.
2.

3.
4.

Metody studiowania

AS: 45

AN: 27

Liczba godzin
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
25
23

Opis

Analiza notatek z wykładów
i ćwiczeń
Studiowanie przyczynowoskutkowe z wykorzystaniem
literatury
Analiza materiałów
źródłowych
Praca w grupach
Razem

30

30

10

30

10
BS: 75

Razem AS+BS = 120
Egzamin (E) = 3
Łącznie AS+BS+E= 123

Razem AN+BN = 120
Egzamin (E) = 3
Łącznie AN+BN+E = 123

14. Słowa klucze: sektor publiczny, państwo, dobra publiczne, ekonomia dobrobytu
15. Treść przedmiotu:
1. Władza publiczna i jej pochodzenie.
2. Sektor publiczny i jego cechy.
3. Państwo i jego funkcje.
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10
BN: 93

4.
5.
6.
7.
8.

Ekonomia dobrobytu: efektywność rynku i sektora publicznego.
Efektywność sektora publicznego a sprawiedliwość.
Zawodności rynku i rola sektora publicznego w minimalizowaniu ich skutków.
Dobra publiczne.
Wybór publiczny, biurokracja.

16. Efekty uczenia się dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby weryfikacji osiągnięcia
Metody weryfikacji
Symbole efektów
osiągnięcia efektów
uczenia się dla
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Dokumentacja
kształcenia dla
kierunku
przedmiotu
Wiedza
GMIN2_W01

GMIN2_W02
GMIN2_W04

GMIN2_U01

GMIN2_U02

GMIN2_K01

GMIN2_K02

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu fakty
i zjawiska oraz dotyczące ich teorie wyjaśniające
złożone zależności między nimi, stanowiące
zaawansowaną i podbudowaną teoretycznie
wiedzę z zakresu ekonomii, w szczególności
gospodarki miejskiej oraz zna i rozumie w sposób
pogłębiony wybrane zagadnienia związane
z nieruchomościami w zakresie finansów
i zarządzania
Zna główne teorie oraz trendy rozwojowe
gospodarki miejskiej i nieruchomości
Zna i rozumie w pogłębionym stopniu relacje
gospodarki miejskiej i nieruchomości do innych
nauk, w tym zwłaszcza innych nauk społecznych
Umiejętności

Egzamin pisemny,
prace zaliczeniowe,
aktywność na
ćwiczeniach

Egzemplarz testu
egzaminacyjnego
, pytania do
kartkówek
zaliczeniowych

Egzamin pisemny

Egzemplarz testu
egzaminacyjnego
, materiały z
ćwiczeń,

Potrafi identyfikować i interpretować zjawiska
i procesy społeczno-ekonomiczne w gospodarce
miejskiej i nieruchomościach z wykorzystaniem
pogłębionej wiedzy z zakresu ekonomii oraz
uzupełniająco w zakresie finansów, zarządzania,
gospodarki przestrzennej
Potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę formułować
oraz
rozwiązywać
(w
tym
innowacyjnie) złożone i nietypowe problemy
gospodarki miejskiej i nieruchomości, a także
podejmować decyzje dotyczące procesów
gospodarczych w warunkach niepewności
z uwzględnieniem właściwego doboru źródeł,
dokonywania ich oceny, syntezy i twórczej
interpretacji wiedzy i informacji, doboru
i stosowania, przystosowania lub opracowania
nowych
właściwych
narzędzi,
w
tym
zaawansowanych
technik
informacyjnokomunikacyjnych
Kompetencje społeczne

Egzamin pisemny,
aktywność na
ćwiczeniach

Egzemplarz testu
egzaminacyjnego
, materiały z
ćwiczeń

Egzamin pisemny,
prace zaliczeniowe,
aktywność na
ćwiczeniach

Egzemplarz testu
egzaminacyjnego
, materiały z
ćwiczeń

Egzamin pisemny,
aktywność na
ćwiczeniach
Egzamin pisemny,
aktywność na
ćwiczeniach

Egzemplarz testu
egzaminacyjnego
, materiały z
ćwiczeń
Egzemplarz testu
egzaminacyjnego
, materiały z
ćwiczeń

Jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści,
w tym zwłaszcza z obszaru gospodarki miejskiej
i nieruchomości
Jest gotów doceniać znaczenie rzetelnej wiedzy
w rozwiązywaniu problemów poznawczych
i praktycznych, w tym zwłaszcza w obszarze
gospodarki miejskiej i nieruchomości oraz jest
przygotowany do zasięgania opinii ekspertów
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17. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu:
Lp.
1.
2.
3.

Forma i warunki
zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny
Prace zaliczeniowe
Aktywność na
zajęciach

Opis

Udział w ocenie z przedmiotu (w %)*
60%
30%
10%

suma
100%
* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu wynosi
minimum 30%
18. Literatura
Literatura obowiązkowa:
1. Stiglitz J. E.: Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa (wszystkie wydania), części I – III,
2. Owsiak Stanisław: Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017,
3. Brol M. (2013) Przyczyny trudności we współpracy sektora publicznego i prywatnego. Studia Ekonomiczne
nr 129,
4. Miłaszewicz D. (2013) Problemy społecznej efektywności sektora publicznego, Studia Ekonomiczne nr 180
5. Przygodzka R. (2008) Efektywność sektora publicznego "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr. 4,
Literatura zalecana:
1. Szewczuk A. (2010) Funkcjonowanie sektora publicznego w Polsce – dylematy jakości, mierników i metod
oceny, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług nr. 60
2. Kleer J. (2007) Spór o przyszłość sektora publicznego, PAN Komitet Prognoz Polska 2000 Plus
3. Wiatrak A.P. (2005) Sektor publiczny – istota, zakres i zarządzanie, "Problemy zarządzania" nr 10
4. Musialik G., Musialik R. (2013) Związek sektora publicznego i rynkowego w koncepcji New Public Management,
Studia Ekonomiczne nr 156
5. Stan i perspektywy sektora publicznego w gospodarce rynkowej. Wnioski dla Polski, red. J. Kleer, OLYMPUS
Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu Sp. z o. o., Warszawa 2004,
6. Sektor publiczny w Polsce i na świecie. Między upadkiem a rozkwitem. Praca zbiorowa pod red. J. Kleer,
CeDeWu Wydawnictwa Naukowe, Warszawa 2005.
19. Język wykładowy: polski
20. Zalecenia prowadzących przedmiot:

ICT w biznesie i administracji publicznej
KARTA OPISU PRZEDMIOTU {wg Zarządzenia Rektora UE Katowice nr 56/2019}
Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy obu form zajęć.
1.Nazwa przedmiotu:
2. Kod przedmiotu: {nie wypełniać}
j. polski: ICT w biznesie i administracji publicznej
Liczba punktów ECTS: 6
j. angielski: ICT in business and in public administration
Forma zaliczenia przedmiotu: E {E lub Z}
Rok rozpoczęcia cyklu
kształcenia: 2020/2021
3. Kierunek: GOSPODARKA MIEJSKA I NIERUCHOMOŚCI
4. Katedra kuratora Kierunku: Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych
5. Prowadzący: Wykład: prof. UE dr hab. Maria Mach-Król
Ćwiczenia: mgr Arkadiusz Kisiołek
Laboratorium: …
Egzaminator: prof. UE dr hab. Maria Mach-Król
6. Katedra prowadzącego: Katedra Informatyki Ekonomicznej
7. Liczba godzin kontaktu ze studentem:
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Forma zajęć

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

30
15

12
15

45
1

27
1

wykład
ćwiczenia
lektoraty
laboratoria
seminarium
e-learning
inne
Razem godzin:
egzamin (godz.)
8. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr
Rok rozpoczęcia przedmiotu: I
Semestr rozpoczęcia przedmiotu: 1 (zimowy)
9. Stopień kształcenia: I (mgr)

10. Status przedmiotu {oznaczyć znakiem „x”}
Obowiązkowy dla kierunku X
Obowiązkowy dla specjalności ...
Do wyboru …

11. Wymagania
Obowiązkowe: Technologie informacyjne (informatyka)
Zalecane: …
12. Cele przedmiotu:
– Zapoznanie studentów z najnowszymi trendami w zakresie wykorzystania systemów informatycznych w
organizacjach i zarządzaniu oraz w administracji publicznej.
– Rozwijanie umiejętności w zakresie wykorzystania systemów informatycznych do tworzenia przewagi
konkurencyjnej oraz poprawy procesów biznesowych i innowacyjności.
– Wykształcenie kompetencji społecznych związanych z odpowiedzialnym stosowaniem systemów
informatycznych w biznesie i zarządzaniu oraz w administracji publicznej .
13. Metody nauczania i studiowania:
A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym:
Lp.

Metody nauczania

1.

Wykład z
wykorzystaniem
technik
multimedialnych

2.

Laboratorium
komputerowe

Opis
Prezentacja
multimedialna
zagadnień
teoretycznych i
metodycznych
wykorzystania
systemów
informatycznych w
organizacjach
i zarządzaniu oraz w
administracji
publicznej.
Praca w laboratorium
komputerowym z
wykorzystaniem
specjalistycznego
oprogramowania do
modelowania
procesów
zarządzania relacjami
z klientami
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Liczba godzin
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
20
8

13

13

3.

Wykład aktywny

…

Inne

Prezentacje studiów
przypadków, dyskusje
Zaliczenie ćwiczeń

Razem
B. W ramach samodzielnej pracy studenta:
Lp.
1.

2.

Opis

Studiowanie
przyczynowo-skutkowe
z
wykorzystaniem
literatury
Przygotowanie projektu

Analiza piśmiennictwa z
zakresu systemów
wspomagania biznesu i
usług publicznych

Praca grupowa nad
studium przypadku

4.

Analiza notatek z
wykładów i ćwiczeń

2
AN: 27

Liczba godzin
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
20
22

Opracowanie założeń
wstępnych odnośnie
projektu zarządzania
relacjami z klientami,
konceptualizacja
założeń oraz
opracowanie
raportu końcowego
Poszukiwanie
praktycznych
przypadków
i rozwiązań oraz ich
analiza
Studenci poznają i
analizują treści
przekazane na
wykładzie, ćwiczeniach
oraz w
literaturze przedmiotu

Razem

4

2
AS: 45

Metody studiowania

3.

10

BS: 104

30

35

25

35

29

30

BN: 122

Razem AS+BS = 149
Razem AN+BN = 149
Egzamin (E) = 1
Egzamin (E) = 1
Łącznie AS+BS+E= 150
Łącznie AN+BN+E = 150
14. Słowa klucze: informatyczne systemy zarządzania, systemy Business Intelligence, systemy wspomagania decyzji
15. Treść przedmiotu:
Wykłady:
1. Informacja jako strategiczny zasób organizacji.
2. Rola technologii informatycznych w przetwarzaniu informacji.
3. Systemy informacyjne biznesu.
4. Systemy zarządzania wiedzą.
5. Systemy wspomagania decyzji.
6. Systemy Business Intelligence.
7. Big data.
8. Zarządzanie relacjami z klientami.
9. Zarządzanie łańcuchem dostaw.
10. Zintegrowane systemy zarządzania (ERP, MRP II).
11. Cloud computing.
12. Industry 4.0.
13. Wdrażanie systemów informatycznych w biznesie.
14. Kierunki rozwoju systemów wspomagania biznesu.
Ćwiczenia:
1. Praca z wybranym oprogramowaniem do zarządzania relacjami z klientami.
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2.

Opracowywanie projektów zespołowych dotyczących zarządzania relacjami z klientami na wybranych
przykładach.
3. Prezentacja opracowanych założeń projektowych i dyskusja.
16. Efekty uczenia się dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby weryfikacji osiągnięcia
Symbole efektów
uczenia się dla
kierunku

Metody weryfikacji
osiągnięcia efektów
kształcenia dla
przedmiotu

Dokumentacja

Zna zaawansowane narzędzia informatyczne
gromadzenia, analizy i prezentacji danych
ekonomicznych i społecznych w zakresie
gospodarki miejskiej i nieruchomości.
Zna i rozumie w pogłębionym stopniu
ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania
wykorzystania systemów ICT w biznesie i
administracji publicznej, w tym w zakresie
prawa autorskiego.
Umiejętności

Egzamin pisemny,

Egzemplarz testu
egzaminacyjnego

GMIN2_U02

Potrafi formułować oraz rozwiązywać (w tym
innowacyjnie) złożone i nietypowe problemy
gospodarki miejskiej i nieruchomości, a także
podejmować decyzje w warunkach niepewności
z uwzględnieniem właściwego doboru źródeł
danych, informacji i wiedzy, oraz doboru
odpowiednich
zaawansowanych
technik
informacyjno-komunikacyjnych
Kompetencje społeczne

Prace zaliczeniowe,
aktywność na
ćwiczeniach

Materiały z
ćwiczeń

GMIN2_K02

Jest gotów doceniać znaczenie rzetelnej wiedzy w
doborze odpowiednich rozwiązań ICT, oraz jest
przygotowany do zasięgania opinii ekspertów z
branży IT.
Jest gotów do wypełniania różnego typu
zobowiązań społecznych w zakresie gospodarki
miejskiej
i
nieruchomości,
w
tym
informatycznego wsparcia procesu tworzenia
planów, strategii i polityk miejskich.

Prace zaliczeniowe,
aktywność na
ćwiczeniach

Materiały z
ćwiczeń

Efekty kształcenia dla przedmiotu
Wiedza

GMIN2_W03

GMIN2_W08

GMIN2_K03

17. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu:
Lp.
1.

Forma i warunki
zaliczenia przedmiotu
Egzamin

Opis

Udział w ocenie z przedmiotu (w %)*

Egzamin pisemny bez
możliwości
50%
korzystania z podręczników
2.
Ocena z ćwiczeń
Opracowanie projektu,
raportu z jego
50%
realizacji oraz jego
prezentacja
* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu wynosi
minimum 30%
18. Literatura
Literatura obowiązkowa:
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1.

Informatyka dla biznesu pod red. C.M. Olszak. Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice,
2014.
2. Olszak C.M.: Budowa i wykorzystywanie systemów Business Intelligence na potrzeby współczesnej
organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice, 2007.
3. Paige Balzan, Business Driven Information Systems, Mc Graw Hill Education, 2016.
Literatura zalecana:
1. Business Information Systems (2013), ed.by P. Beynon-Davies, Red Globe Press, 2013. 2. Olszak C.M. (2016),
2. Toward better understanding and use of Business Intelligence in organizations. "Information Systems
Management",
Taylor
&
Francis,
Vol.
33,
No.
2,
pp.
105-123,
http://dx.doi.org/10.1080/10580530.2016.1155946.
3. Olszak C.M., Kisielnicki J. (2016), Organizational Creativity and IT-based Support, International Journal of an
Emerging Transdiscipline, Vol. 19, pp. 103-123, http://www.inform.nu/Articles/Vol19/ISJv19p103123Olszak2551.pdf.
4. Olszak C.M., Kisielnicki J. (2018), A conceptual framework of information systems for organizational creativity
support. Lessons from empirical investigations, Information Systems Management, Vol. 35, No. 1, pp. 29-48,
https://doi.org/10.1080/10580530.2017.1416945.
19. Język wykładowy: polski
20. Zalecenia prowadzących przedmiot:
Wykład musi się odbywać w sali multimedialnej, a ćwiczenia w sali komputerowej.

Statystyka i ekonometria przestrzenna
KARTA OPISU PRZEDMIOTU {wg Zarządzenia Rektora UE Katowice nr 56/2019}
Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy obu form zajęć.
1.Nazwa przedmiotu:
2. Kod przedmiotu: {nie wypełniać}
j. polski: STATYSTYKA I EKONOMETRIA PRZESTRZENNA
Liczba punktów ECTS: 6,0
j. angielski: STATISTICS AND SPATIAL ECONOMETRY
Forma zaliczenia przedmiotu: E
Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia:
2020/2021
3. Kierunek: GOSPODARKA MIEJSKA I NIERUCHOMOŚCI
4. Katedra kuratora Kierunku: Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych
5. Prowadzący:
Wykład:
prof. UE dr hab. ELŻBIETA SOJKA
Ćwiczenia:
prof. UE dr hab. ELŻBIETA SOJKA
dr MONIKA HADAŚ-DYDUCH
Laboratorium:
Egzaminator:
prof. UE dr hab. ELŻBIETA SOJKA
6. Katedra prowadzącego: Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii
7. Liczba godzin kontaktu ze studentem:
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
lektoraty
laboratoria
seminarium
e-learning
inne
Razem godzin:
egzamin (godz.)

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

15
30
45
3

12
15
27
3
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8. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr
Rok rozpoczęcia przedmiotu: I
Semestr rozpoczęcia przedmiotu: 1
9. Stopień kształcenia: (mgr)

10. Status przedmiotu {oznaczyć znakiem „x”}
Obowiązkowy dla kierunku x
Obowiązkowy dla specjalności ...
Do wyboru …

11. Wymagania
Obowiązkowe: MATEMATYKA, STATYSTYKA
Zalecane: WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE
12. Cele przedmiotu:
Wykłady z przedmiotu mają zapoznać studentów z nowoczesnymi metodami analiz statystycznych dla różnych typów
danych przestrzennych.
–
Nauczenie studentów podstaw teoretycznych z modelowania ekonometrycznego oraz wielowymiarowej
analizy porównawczej.
–
Poznanie nie-ekonometrycznych metod opisu i analizy zjawisk złożonych.
–
Przedstawienie teoretycznych podstaw z geostatystyki.
–
Poznanie możliwości wykorzystania arkusza kalkulacyjnego Excel i programu Statistica do opisu i analizy zjawisk
złożonych.
13. Metody nauczania i studiowania:
A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym:
Lp.

Metody nauczania

Opis

1.

Ćwiczenia aktywne
z wykorzystaniem
studiów
przypadków

2.

Wykład z
wykorzystaniem
technik
multimedialnych

Rozwiązywanie zadań
z wykorzystaniem poznanych na
wykładzie metod. Nabycie
umiejętności analizowania
i interpretowania wyników analiz
statystycznych.
Przedstawienie podstawowych
pojęć i metod w zakresie
modelowania zjawisk
przestrzennych oraz analizy
porównawczej. Wykłady
ilustrowane prostymi przykładami

Razem

Liczba godzin
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
30
15

15

AS: 45

12

AN: 27

B. W ramach samodzielnej pracy studenta:
Lp.
1.

2.

3.

Metody
studiowania
Samodzielna praca
z wykorzystaniem
komputera
Rozwiązywanie
testów i zadań

Analiza notatek
z wykładów

Opis
Rozwiązywanie zadań domowych
z wykorzystaniem arkusza
kalkulacyjnego Excel.
Nabycie umiejętności rozumienia
i analizowania problemów
metodami wielowymiarowej
analizy danych przestrzennych.
Przyswojenie podstawowych
pojęć związanych
z modelowaniem
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Liczba godzin
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
45
55

45

50

15

18

ekonometrycznym i analizą
wielowymiarową. Przyswojenie
problemów modelowania
ekonometrycznego: dobór
zmiennych objaśniających,
estymacja modelu i jego
weryfikacja oraz praktyczne
wykorzystanie. Zapoznanie się
z metodami porządkowania i
klasyfikacji obiektów
przestrzennych. Umiejętność
wykorzystania odpowiednich
metod w zależności od celu
badania.
Razem

BS: 105

Razem AS+BS = 150
Egzamin (E) = 3
Łącznie AS+BS+E= 153

BN: 123

Razem AN+BN = 150
Egzamin (E) = 3
Łącznie AN+BN+E = 153

14. Słowa klucze: metody taksonomiczne, model ekonometryczny, podobieństwo obiektów
15. Treść przedmiotu:
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Wybrane zagadnienia statystycznej analizy danych. Charakterystyka i źródła danych przestrzennych,
graficzna prezentacja danych. Skale pomiarowe. Jedno- i dwuwymiarowa analiza danych. Klasyfikacja
metod ekonometrii przestrzennej. Miary koncentracji i lokalizacji przestrzennej na
przykładach(współczynnik Lorenza, współczynnik rozmieszczenia Florence'a).
Ekonometryczne modele przestrzenne - pojęcie i klasyfikacja. Specyfikacja modelu. Metody doboru
zmiennych objaśniających - metoda Hellwiga, metoda istotności współczynników korelacji, analiza
współczynnika korelacji wielorakiej, metoda analizy grafów.
Estymacja i weryfikacja statystyczna jednorównaniowego modelu ekonometrycznego. Przykład liczbowy.
Modele grawitacji i potencjału - przykłady zastosowań.
Predykcja ekonometryczna. Mierniki dokładności prognoz.
Wielowymiarowa analiza porównawcza- podstawowe pojęcia, dobór zmiennych diagnostycznych, ważenie
zmiennych, transformacja zmiennych diagnostycznych (stymulanty, destymulanty, nominanty). Pomiar
podobieństwa obiektów - miary odległości - euklidesowa, miejska, Czebyszewa. Miara odległości struktur metryka Czekanowskiego, miara Chomątowskiego i Sokołowskiego.
Metody porządkowania liniowego obiektów - diagramowe (metoda Czekanowskiego), metody oparte na
zmiennej syntetycznej (bezwzorcowe i wzorcowe - miara Hellwiga).
Metody porządkowania nieliniowego - metody dendrytowe -taksonomia wrocławska, metody
aglomeracyjne- najbliższego sąsiedztwa, najdalszego sąsiedztwa, środków ciężkości, metoda Worda.
Wybrane metody klasyfikacji obiektów. Grupowanie obiektów uporządkowanych, metody hierarchiczne.
Metoda taksonomii struktur. Mierniki oceny poprawności grupowania obiektów.
Wprowadzenie do metod geostatystyki.

16. Efekty uczenia się dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby weryfikacji osiągnięcia
Symbole efektów
uczenia się dla
kierunku

Efekty kształcenia dla przedmiotu

Metody weryfikacji
osiągnięcia efektów
kształcenia dla
przedmiotu

Dokumentacja

Wiedza
GMIN2_W01

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu fakty i
zjawiska oraz dotyczące ich teorie wyjaśniające
złożone zależności między nimi, stanowiące
zaawansowaną i podbudowaną teoretycznie
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Dyskusja, zadania
domowe, pisemne
kolokwia oraz
egzamin

Egzemplarze
prac
zaliczeniowych

GMIN2_W03

GMIN2_U01

wiedzę z zakresu ekonomii, w szczególności
gospodarki miejskiej oraz zna i rozumie w sposób
pogłębiony wybrane zagadnienia związane z
nieruchomościami w zakresie finansów i
zarządzania.
Zna i rozumie w pogłębionym stopniu metodykę
badań naukowych w zakresie dyscypliny
ekonomia i finanse, w tym zna zaawansowane
metody matematyczno-statystyczne i narzędzia
informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji
danych ekonomicznych i społecznych w zakresie
gospodarki miejskiej i nieruchomości.
Umiejętności

oraz
egzaminacyjnych

Dyskusja, zadania
domowe, pisemne
kolokwia oraz
egzamin

Egzemplarze
prac
zaliczeniowych
oraz
egzaminacyjnych

Potrafi identyfikować i intepretować zjawiska i
procesy społeczno-ekonomiczne w gospodarce
miejskiej i nieruchomościach z wykorzystaniem
pogłębionej wiedzy z zakresu ekonomii oraz
uzupełniająco w zakresie finansów, zarządzania,
gospodarki przestrzennej.
Potrafi gromadzić i interpretować dane potrzebne
do analizowania i prognozowania procesów
ekonomii, w szczególności gospodarki miejskiej i
nieruchomości z wykorzystaniem
zaawansowanych metod i narzędzi
fundamentalnych dla badań ekonomicznych i
analiz przestrzennych.
Kompetencje społeczne

Dyskusja, zadania
domowe, pisemne
kolokwia oraz
egzamin

Egzemplarze
prac
zaliczeniowych
oraz
egzaminacyjnych

Dyskusja, zadania
domowe, pisemne
kolokwia oraz
egzamin

Egzemplarze
prac
zaliczeniowych
oraz
egzaminacyjnych

GMIN2_K01

Jest gotów do krytycznej oceny odbieranych
treści, w tym zwłaszcza z obszaru gospodarki
miejskiej i nieruchomości.

GMIN2_K02

Jest gotów doceniać znaczenie rzetelnej wiedzy w
rozwiązywaniu problemów poznawczych i
praktycznych, w tym zwłaszcza w obszarze
gospodarki miejskiej i nieruchomości oraz jest
przygotowany do zasięgania opinii ekspertów.

Dyskusja, zadania
domowe, pisemne
kolokwia oraz
egzamin
Egzemplarze prac
zaliczeniowych oraz
egzaminacyjnych
Dyskusja, zadania
domowe, pisemne
kolokwia oraz
egzamin

Egzemplarze
prac
zaliczeniowych
oraz
egzaminacyjnych

GMIN2_U03

17. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu:
Lp.

Forma i warunki
Opis
Udział w ocenie z przedmiotu (w %)*
zaliczenia przedmiotu
1.
Egzamin pisemny bez Egzamin z zagadnień
możliwości
teoretycznych
50%
korzystania
z podręczników
2.
Praca pisemna z
Kolokwia zaliczeniowe na
możliwością
komputerach
50%
korzystania z
podręczników
* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu wynosi
minimum 30%.
18. Literatura
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Literatura obowiązkowa:
1. Biolik J. (red.), Podstawy ekonometrii z Excelem i Gretlem. Zbiór zadań, Wyd. UE, Katowice, 2018.
2. Dziechciarz J. (red.): Ekonometria. Metody, przykłady, zadania, Wyd. AE Wrocław, 2002.
3. Panek T.: Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Wyd. SGH, Warszawa, 2009.
4. Sojka E. (red.), Elementy statystyki i ekonometrii w analizach szeregów przestrzennych, Wyd. UE, Katowice,
2013.
Literatura zalecana:
1. Młodak A.: Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Wyd. Delfin, Warszawa, 2006.
2. Ostasiewicz W. (red.), Statystyczne metody analizy danych, Wyd. AE Wrocław, 1998.
3. Suchecka J. (red.), Statystyka przestrzenna, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2014.
19. Język wykładowy: polski
20. Zalecenia prowadzących przedmiot:

Gospodarka nieruchomościami II
KARTA OPISU PRZEDMIOTU {wg Zarządzenia Rektora UE Katowice nr 56/2019}
Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy obu form zajęć.
1.Nazwa przedmiotu:
2. Kod przedmiotu: {nie wypełniać}
j. polski: Gospodarka nieruchomościami II
Liczba punktów ECTS: 6
j. angielski: Real estate economics II
Forma zaliczenia przedmiotu: E
Rok rozpoczęcia cyklu
kształcenia: 2020/2021
3. Kierunek: GOSPODARKA MIEJSKA I NIERUCHOMOŚCI
4. Katedra kuratora Kierunku: Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych
5. Prowadzący: Wykład: dr Radosław Cyran, dr Adam Polko
Ćwiczenia: dr Radosław Cyran, dr Adam Polko, mgr Piotr Rykała
Laboratorium:
Egzaminator: dr Radosław Cyran, dr Adam Polko
6. Katedra prowadzącego: Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych
7. Liczba godzin kontaktu ze studentem:
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
lektoraty
laboratoria
seminarium
e-learning
inne
Razem godzin:
egzamin (godz.)

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

15
30

12
15

45
3

27
3

8. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr
Rok rozpoczęcia przedmiotu: 1
Semestr rozpoczęcia przedmiotu: I
9. Stopień kształcenia: (mgr)

10. Status przedmiotu {oznaczyć znakiem „x”}
Obowiązkowy dla kierunku X
Obowiązkowy dla specjalności
Do wyboru

11. Wymagania
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Obowiązkowe: Zalecane: 12. Cele przedmiotu:
– Uzyskanie wiedzy z zakresu zasad i instrumentów gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i
jednostek samorządu terytorialnego.
– Nabycie umiejętności w zakresie tworzenia dokumentów diagnostycznych, programowych i strategicznych
dotyczących gospodarowania nieruchomościami.
– Uzyskanie wiedzy na temat polityki gmin związanej z nieruchomościami jako źródłem dochodów – system
podatków i opłat od nieruchomości, dochody z najmu, dzierżawy itp.
– Identyfikacja skutków ekonomiczno-finansowych oraz korzyści i kosztów społecznych gospodarowania
nieruchomościami przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego
13. Metody nauczania i studiowania:
A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym:
Lp.

Metody nauczania

1.

Wykład z
wykorzystaniem
technik
multimedialnych
Ćwiczenia aktywne z
wykorzystaniem
studiów przypadków

2.

3.

Opracowanie
projektów

Opis
Omówienie zagadnień
teoretycznych i
metodycznych wraz z
dyskusją
Wykorzystanie
studium przypadków
oraz dyskusji do
rozwiązywania
problemów
Przygotowanie i
omówienie wyników
analiz dotyczących
wybranych gmin

Razem
B. W ramach samodzielnej pracy studenta:
Lp.

Metody studiowania

1.

Studia literaturowe

2.

Analiza materiałów
źródłowych

3.

Przygotowanie projektu

Liczba godzin
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
15
12

15

7

15

8

AS: 45

Opis
Lektura prac
naukowych i aktów
prawnych
Zebranie i
przetwarzanie danych
dot. gospodarowania
nieruchomościami w
wybranej gminie
Praca w grupach dot.
analizy wybranej gminy
pod względem polityki
gospodarowania
nieruchomościami wraz
z wypracowaniem
rekomendacji
strategicznych

Razem

AN: 27

Liczba godzin
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
30
40

30

30

45

53

BS: 105

Razem AS+BS = 150
Egzamin (E) = 3

Razem AN+BN = 150
Egzamin (E) = 3

29

BN: 123

Łącznie AS+BS+E= 153
Łącznie AN+BN+E = 153
14. Słowa klucze: nieruchomości, gospodarowanie nieruchomościami, źródła informacji o nieruchomościach
15. Treść przedmiotu:
1. Gospodarka nieruchomościami w gminie – podstawowe założenia
2. Nieruchomości jako źródło dochodów gmin
3. Podatki i opłaty od nieruchomości, w tym dyskusja nad podatkiem od wartości nieruchomości
4. Rodzaje polityk w zakresie gospodarowania nieruchomościami w gminie
5. Zastosowanie instrumentów gospodarowania nieruchomościami w gminie
6. Identyfikacja skutków ekonomiczno-finansowych oraz korzyści i kosztów społecznych gospodarowania
nieruchomościami przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego
7. Analiza i wypracowanie rekomendacji strategicznych w zakresie polityki gospodarowania nieruchomościami
w wybranych gminach
16. Efekty uczenia się dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby weryfikacji osiągnięcia
Symbole efektów
uczenia się dla
kierunku

Efekty kształcenia dla przedmiotu

Metody weryfikacji
osiągnięcia efektów
kształcenia dla
przedmiotu

Dokumentacja

Wiedza
GMIN2_W01

GMIN2_W05

GMIN2_W07

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu mechanizmy
i narzędzia gospodarowania nieruchomościami
Identyfikuje w pogłębionym stopniu podmioty
prowadzące gospodarkę nieruchomościami oraz
zna i rozumie zasady formułowania polityk w tym
zakresie
Zna i rozumie w pogłębionym stopniu
uwarunkowania prawne, ekonomiczne i etyczne
podmiotów
gospodarujących
w
sektorze
nieruchomości

Kolokwium
pisemne oraz
projekt
zaliczeniowy
Kolokwium
pisemne
oraz projekt
zaliczeniowy
Kolokwium
pisemne oraz
projekt
zaliczeniowy

Formularze
egzaminu oraz
wersja
elektroniczna
projektu
Formularze
egzaminu oraz
wersja
elektroniczna
projektu
Formularze
egzaminu oraz
wersja
elektroniczna
projektu

Kolokwium
pisemne oraz
projekt
zaliczeniowy
Projekt
zaliczeniowy

Formularze
egzaminu oraz
wersja
elektroniczna
projektu
Wersja
elektroniczna
projektu
Wersja
elektroniczna
projektu

Umiejętności
GMIN2_U01

Potrafi identyfikować i interpretować w
pogłębionym stopniu procesy zachodzące w
gospodarowaniu nieruchomościami SP i JST

GMIN2_U03

Potrafi gromadzić i interpretować dane potrzebne
do przeprowadzania analiz gospodarowania
nieruchomościami
i
wypracowywania
rekomendacji strategicznych w tym zakresie
Potrafi komunikować się z wykorzystaniem
specjalistycznej
terminologii
z
zakresu
gospodarowania nieruchomościami, w tym
przedstawiać swoje stanowiska i brać udział w
dyskusjach oraz je prowadzić
Kompetencje społeczne

GMIN2_U05

GMIN2_K01
GMIN2_K03

Jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści
z zakresu gospodarowania nieruchomościami
Jest gotów do wypełniania różnego rodzaju
zobowiązań społecznych, w szczególności pracy w
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Projekt
zaliczeniowy

Projekt
zaliczeniowy
Projekt
zaliczeniowy

Wersja
elektroniczna
projektu

zespołach opracowujących dokumenty z zakresu
gospodarowania nieruchomościami

Wersja
elektroniczna
projektu

17. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu:
Lp.
1.

Forma i warunki
zaliczenia przedmiotu
Kolokwium pisemne

Opis

Udział w ocenie z przedmiotu (w %)*

Pytania testowe oraz
40%
opisowe
2.
Projekt zaliczeniowy
Analiza i wypracowanie
60%
rekomendacji strategicznych
w zakresie polityki
gospodarowania
nieruchomościami w
wybranej gminie
* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu wynosi
minimum 30%
18. Literatura
Literatura obowiązkowa:
1. Kucharska-Stasiak E.: Nieruchomość w gospodarce rynkowej. PWN, Warszawa 2006.
2. Źróbek S., Źróbek R., Kuryj J.: Gospodarka nieruchomościami. Z komentarzem do wybranych procedur,. Wyd.
Gall, Katowice, 2006.
3. Hopfer A., Cymerman R.: Źródła informacji w gospodarowaniu nieruchomościami. Wyd. Educaterra, Olsztyn,
2009.
4. Akty prawne dotyczące gospodarowania nieruchomościami
Literatura zalecana:
1. Cymerman J: Aktywna gospodarka nieruchomościami w gminie. Wyd. Politechnika Koszalińska, Koszalin,
2011.
2. Polko A.: Miejski rynek mieszkaniowy i efekty sąsiedztwa, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice
2005.
3. Małkowska A., Marona B.: Podstawy gospodarowania nieruchomościami. Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny w
Krakowie, Kraków, 2012.
19. Język wykładowy: polski
20. Zalecenia prowadzących przedmiot:
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Ekonomia środowiska na obszarach miejskich
KARTA OPISU PRZEDMIOTU {wg Zarządzenia Rektora UE Katowice nr 56/2019}
Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy obu form zajęć.
1.Nazwa przedmiotu:
2. Kod przedmiotu: {nie wypełniać}
j. polski: Ekonomia środowiska na obszarach miejskich
Liczba punktów ECTS: 6
j. angielski: Environmental economics in urban areas
Forma zaliczenia przedmiotu: E
Rok rozpoczęcia cyklu
kształcenia: 2020/2021
3. Kierunek: GOSPODARKA MIEJSKA I NIERUCHOMOŚCI
4. Katedra kuratora Kierunku: Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych
5. Prowadzący: Wykład: prof. dr hab. Krystian Heffner, dr Beata Dubiel
Ćwiczenia: dr Arkadiusz Halama, mgr Klaudia Plac
Laboratorium: …
Egzaminator: prof. dr hab. Krystian Heffner, dr Beata Dubiel
6. Katedra prowadzącego: Katedra Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej
7. Liczba godzin kontaktu ze studentem:
Forma zajęć

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

15
30

12
15

45
2

27
2

wykład
ćwiczenia
lektoraty
laboratoria
seminarium
e-learning
inne
Razem godzin:
egzamin (godz.)
8. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr
Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2020/2021
Semestr rozpoczęcia przedmiotu: I
9. Stopień kształcenia: (mgr)

10. Status przedmiotu {oznaczyć znakiem „x”}
Obowiązkowy dla kierunku X
Obowiązkowy dla specjalności ...
Do wyboru …

11. Wymagania
Obowiązkowe: …
Zalecane: …
12. Cele przedmiotu:
– Zapoznanie studentów z ewolucją problematyki uwarunkowań ekologicznych w teorii ekonomii.
– Pokazanie związków z innymi naukami i dyscyplinami wiedzy i zależności w ramach triady gospodarkaspołeczeństwo - środowisko.
– Zapoznanie studentów z praktycznymi problemami gospodarowania przy ograniczeniach wynikających z
uwarunkowań środowiskowych w miastach.
13. Metody nauczania i studiowania:
A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym:
Lp.

Metody nauczania

Liczba godzin
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne

Opis
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1.

Wykład aktywny z
wykorzystaniem
technik
multimedialnych

2.

Ćwiczenia aktywne z
wykorzystaniem burzy
mózgów

3.

Ćwiczenia aktywne z
wykorzystaniem
studiów przypadków

4.

Prezentacja

5.

Dyskusja

Techniki
multimedialne
wykorzystywane są
do przedstawienia
przykładów
ilustrujących
analizowane
problemy teoretyczne
(wykresy, tabele,
fragmenty
materiałów
źródłowych, zdjęcia),
aktywizacja
studentów w celu
prezentacji
obserwacji,
doświadczeń i
refleksji z zakresu
tematyki wykładów
Aktywizacja
studentów w celu
prezentacji
obserwacji,
doświadczeń i
refleksji z zakresu
tematyki zajęć
Aktywizacja
studentów w celu
prezentacji
obserwacji,
doświadczeń i
refleksji z zakresu
analizowanych
studiów przypadków
Prezentacja
kluczowych efektów
opracowanych
projektów
zespołowych
Omawianie projektu z
prowadzącym
ćwiczenia

Razem
B. W ramach samodzielnej pracy studenta:
Lp.

15

12

12

4

12

5

4

4

2

2

AS:45

Metody studiowania

Opis

1.

Przygotowanie projektu

2.

Rozwiązywanie
studiów przypadku

Zespołowe
opracowanie projektu z
zakresu
programowania
zrównoważonego
rozwoju w wybranym
podmiocie
Samodzielne
rozwiązywanie studiów
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AN: 27

Liczba godzin
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
30
30

30

30

3.

4.

przypadków z zakresu
treści prezentowanych
na zajęciach
Studia literaturowe

Studiowanie
przyczynowo-skutkowe
z wykorzystaniem
literatury
Analiza notatek z
przyswajanie wiedzy z
wykładów i ćwiczeń
notatek z zajęć
Razem

Razem AS+BS = 45+102
Egzamin (E) = 3
Łącznie AS+BS+E= 150

20

35

22

25

BS: 102

BN: 120

Razem AN+BN = 27+120
Egzamin (E) = 3
Łącznie AN+BN+E = 150

14. Słowa klucze: ekonomia ekologiczna, ekonomia środowiska, uwarunkowania środowiskowe, miasto, zielona
gospodarka
15. Treść przedmiotu:
1. Podstawy pojęciowe oraz różnice i podobieństwa przedmiotu badań i metod analizy. Ekonomia środowiska,
ekonomia ekologiczna, ekonomika ochrony środowiska, sozoekonomia.
2. Zależności pomiędzy gospodarką a środowiskiem, przyczyny wyodrębniania się ekonomii środowiska, wzrost
gospodarczy a środowisko naturalne, problem ograniczoności i wyboru w gospodarowaniu zasobami
środowiska.
3. Ekologiczne uwarunkowania wzrostu gospodarczego w teorii ekonomii - ujęcie retrospektywne. Ekonomia
klasyczna a problem ograniczoności zasobów naturalnych i zanieczyszczenia środowiska. Podstawy
metodologiczne i główne kierunki badań nad ekologicznymi uwarunkowaniami wzrostu w ekonomii
neoklasycznej i keynesowskiej.
4. Zanieczyszczenie środowiska a efektywność gospodarowania. Równowaga rynku i optimum Pareto.
Internalizacja środowiskowych niekorzyści zewnętrznych.
5. Problem zanieczyszczenia i ochrony środowiska z punktu widzenia teorii dóbr publicznych. Podstawowe
kategorie i twierdzenia teorii efektów zewnętrznych. Administracyjno-prawne instrumenty ochrony
środowiska- podatek Pigou a teoremat Coase'a.
6. Znaczenie dóbr wspólnych w wymiarze globalnym i lokalnym. Problem zanieczyszczenia i ochrony
środowiska z punktu widzenia teorii dóbr publicznych na obszarach miejskich.
7. Metody wyceny zasobów środowiska naturalnego, praktyczne aspekty wyceny w miastach.
8. Usługi środowiskowe w mieście.
9. Ekonomia zrównoważonego rozwoju jako nowe wyzwanie w strategii Unii Europejskiej, aspekty finansowe
oraz prawne.
10. Ekologiczne uwarunkowania rozwoju obszarów miejskich, systemy zarządzania środowiskiem.
11. Projekty środowiskowe na obszarach miejskich.
16. Efekty uczenia się dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby weryfikacji osiągnięcia
Symbole efektów
uczenia się dla
kierunku

Efekty kształcenia dla przedmiotu

Metody weryfikacji
osiągnięcia efektów
kształcenia dla
przedmiotu

Dokumentacja

Egzamin pisemny
bez możliwości
korzystania z
podręczników,
projekt
Egzamin pisemny
bez możliwości

Egzemplarz
testu, projekt
zaliczeniowy w
formie
elektronicznej
Egzemplarz
testu, projekt

Wiedza
GMIN2_W07

Zna i rozumie zależności między gospodarką
i środowiskiem. Zna teorię środowiskowych
efektów zewnętrznych i ich skutki dla efektywności
alokacji zasobów.

GMIN2_W08

Zna i rozumie podstawowe ekonomiczne, etyczne i
prawne
uwarunkowania
zrównoważonego
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GMIN2_U04

GMIN2_U05

rozwoju i zielonej gospodarki w aspekcie
zarządzania miastem. Rozumie zasady polityki
ekologicznej i zna narzędzia ochrony środowiska.
Rozumie znaczenie ochrony środowiska dla
rozwoju obszarów miejskich
Umiejętności

korzystania z
podręczników,
projekt

zaliczeniowy w
formie
elektronicznej

Potrafi posługiwać się systemami normatywnymi w
celu rozwiązywania problemów z zakresu
gospodarki
miejskiej.
Tworzy
projekty
środowiskowe.
Potrafi ocenić środowiskowe
skutki
działalności
gospodarczej.
Potrafi
analizować i oceniać realizację polityki
ekologicznej.
Potrafi komunikować się z użyciem specjalistycznej
terminologii z zakresu ekonomii środowiska,
przedstawiać i oceniać różne opinie i
stanowiska, w tym brać udział w debatach.
Posługuje się w dyskusji argumentami na rzecz
zrównoważonego rozwoju . Potrafi zastosować
narzędzia analityczne w procesie podejmowania
decyzji.
Kompetencje społeczne

Egzamin pisemny
bez możliwości
korzystania z
podręczników,
projekt

Egzemplarz
testu, projekt
zaliczeniowy w
formie
elektronicznej

Egzamin pisemny
bez możliwości
korzystania z
podręczników,
projekt

Egzemplarz
testu, projekt
zaliczeniowy w
formie
elektronicznej

Egzamin pisemny
bez możliwości
korzystania z
podręczników,
projekt

Egzemplarz
testu, projekt
zaliczeniowy w
formie
elektronicznej

Egzamin pisemny
bez możliwości
korzystania z
podręczników,
projekt

Egzemplarz
testu, projekt
zaliczeniowy w
formie
elektronicznej

GMIN2_K03

Efektywnie i bezkonfliktowo współpracuje
z członkami grupy przy opracowywaniu projektu
badawczego. Umie ponosić odpowiedzialność za
powierzone zadania, przyjmuje różne role w
zespole.
Rozwija
swoją
świadomość
ekologiczną.
GMIN2_K05
Jest gotów do odpowiedniego i odpowiedzialnego
pełnienia ról zawodowych w ramach
podmiotów gospodarki miejskiej, w tym
rozwijania dorobku zawodu, podtrzymywania
etosu zawodu, przestrzegania zasad etyki
zawodowej oraz kodeksów dobrych praktyk
w zakresie ekologicznych uwarunkowań.
17. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu:
Lp.
1.

2.

Forma i warunki
zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny bez
możliwości
korzystania z
podręczników
Projekt

Opis

Udział w ocenie z przedmiotu (w %)*

Egzamin pisemny, test
50%

Praca zespołowa,
przygotowanie w grupach
projektów dotyczących
50%
analizy wybranego przez
studentów problemu
* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu wynosi
minimum 30%
18. Literatura
Literatura obowiązkowa:
1. Fiedor B. (red) (2002), Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, Wydawnictwo C.H. Beck,
Warszawa
2. Żylicz T. (2004), Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, PWE, Warszawa
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3.

Poskrobko B. (2001), Podstawy polityki ekologicznej, [w:] K. Górka, B. Poskrobko, W. Radecki (red.),
Ochrona środowiska, PWE, Warszawa
4. Tietenberg T. (2007), Environmental and Natural Resource Economics, Pearson Education (Addison Wesley)
5. Górski M. (red.) (2009), Prawo ochrony środowiska, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa
6. Kronenberg J., Bergier T., (2010), Wyzwania zrównoważonego rozwoju, Fundacja Sendzimira, Karków
7. Kryk B. (red.) (2012), Gospodarowanie i zarządzanie środowiskiem, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin
8. Paszkowski Z. (2011), Miasto idealne w perspektywie europejskiej i jego związki z urbanistyką współczesną,
Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków
9. Pęski W. (1999), Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast, Arkady, Warszawa
Literatura zalecana:
1. Mierzejewska L., (2010), Rozwój zrównoważony miasta. Zagadnienia poznawcze i praktyczne, Wyd. UAM
2. Lorek E., (2006), Zarządzanie zrównoważonym rozwojem na poziomie lokalnym i regionalnym w:
Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym. Problemy Zarządzania 3 (13), Wyd. Uniwersytet
Warszawski
19. Język wykładowy: polski
20. Zalecenia prowadzących przedmiot:
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Rok 1, semestr 2
Wspieranie rozwoju miast - polityki regionalne, krajowe i europejskie
Filozofia nauki
Obsługa klienta w gospodarce miejskiej i nieruchomościach
Ekonomiczna ocena projektów inwestycyjnych
Nowe koncepcje rozwoju miast
Metody wyceny nieruchomości II
Studia foresightowe
Seminarium mgr

Wspieranie rozwoju miast - polityki regionalne, krajowe i europejskie
KARTA OPISU PRZEDMIOTU {wg Zarządzenia Rektora UE Katowice nr 56/2019}
Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy obu form zajęć.
1.Nazwa przedmiotu:
2. Kod przedmiotu: {nie wypełniać}
j. polski: Wspieranie rozwoju miast - polityki regionalne, krajowe i
Liczba punktów ECTS: 4
europejskie
Forma zaliczenia przedmiotu: E {E lub Z}
j. angielski: Supporting urban growth – regional, national and
Rok rozpoczęcia cyklu
European policies
kształcenia: 2020/2021
3. Kierunek: GOSPODARKA MIEJSKA I NIERUCHOMOŚCI
4. Katedra kuratora Kierunku: Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych
5. Prowadzący: Wykład: Marcin Baron, Artur Ochojski
Ćwiczenia: Asystenci, Marcin Baron, Artur Ochojski
Laboratorium: --Egzaminator: Marcin Baron, Artur Ochojski
6. Katedra prowadzącego: Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych
7. Liczba godzin kontaktu ze studentem:
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
lektoraty
laboratoria
seminarium
e-learning
inne
Razem godzin:
egzamin (godz.)

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

15
30

12
15

45
3

27
3

8. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr
Rok rozpoczęcia przedmiotu: 1
Semestr rozpoczęcia przedmiotu: 2
9. Stopień kształcenia: (mgr)

10. Status przedmiotu {oznaczyć znakiem „x”}
Obowiązkowy dla kierunku X
Obowiązkowy dla specjalności ...
Do wyboru …

11. Wymagania
Obowiązkowe: --Zalecane: --12. Cele przedmiotu:
– Przedstawienie podstaw teoretycznych relacji między polityką rozwoju miast a polityką regionalną prowadzoną
na różnych poziomach sprawowania władzy.
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–
–

Przedstawienie bieżących relacji między polityką rozwoju miast a polityką regionalną prowadzoną na różnych
poziomach sprawowania władzy.
Upowszechnienie technik i narzędzi stosowanych na potrzeby pozyskiwania środków na rozwój miast ze źródeł
publicznych.

13. Metody nauczania i studiowania:
A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym:
Lp.

Metody nauczania

1.

Wykład interaktywny

2.

Wykład klasyczny

3.

Rozwiązywanie studiów
przypadku

4.

Rozwiązywanie zadań

Opis
Wykład prowadzony
metodą dialogową
wokół zagadnień
przedstawionych
studentom wcześniej
(do przygotowania w
ramach samodzielnej
pracy)
Podsumowanie
teoretyczne
omawianych
zagadnień,
systematyzowanie
wiedzy
Praktyczne
zastosowanie
pozyskanej wiedzy
przez rozwiązywanie,
z pomocą
prowadzącego,
studiów przypadku
przedstawionych
studentom wcześniej
(do przygotowania w
ramach samodzielnej
pracy)
Praktyczne
zastosowanie
pozyskanej wiedzy
przez rozwiązywanie,
z pomocą
prowadzącego, zadań
składających się na
pracę semestralną

Razem
B. W ramach samodzielnej pracy studenta:
Lp.
1.

Liczba godzin
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
10
8

AS: 45

Metody studiowania

Opis

Analiza studiów
przypadku i materiałów
źródłowych

Przygotowanie do
uczestniczenia w
wykładzie i ćwiczeniach
przez lekturę i analizę
materiałów
dydaktycznych (opisów
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5

4

20

10

10

5

AN: 27

Liczba godzin
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
20
20

2.

Uczenie się z
wykorzystaniem
podręczników

3.

Praca zespołowa

studiów przypadku,
dokumentów
źródłowych)
Systematyzowanie
nabytej wiedzy z
wykorzystaniem
podręczników
podanych w sekcji
„Literatura
obowiązkowa”
Przygotowanie pracy
semestralnej oraz
przygotowanie się do
jej obrony
Razem

10

20

25

33

BS: 55

Razem AS+BS = 100
Egzamin (E) = 3
Łącznie AS+BS+E= 103

BN: 73

Razem AN+BN = 100
Egzamin (E) = 3
Łącznie AN+BN+E = 103

14. Słowa klucze: polityka miejska, polityka regionalna, polityka spójności, polityka konkurencyjności, konwergencja,
dywergencja
15. Treść przedmiotu:
1. Teoretyczne podstawy polityki regionalnej.
2. Rola miast w polityce regionalnej.
3. Polityka regionalna Unii Europejskiej (europejska polityka spójności): geneza, bieżący kształt polityki, system
wdrażania w Polsce.
4. Polityka regionalna Polski: geneza, bieżący kształt polityki, system wdrażania.
5. Samorządowa polityka rozwoju regionów: geneza, wybrane przykłady.
6. Polityki publiczne jako źródło zewnętrznego finansowania rozwoju miast: mechanizmy dystrybucji, techniki
i narzędzia stosowane we wnioskach o finansowanie, uwarunkowania formalno-prawne pozyskiwania
środków.
16. Efekty uczenia się dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby weryfikacji osiągnięcia
Symbole efektów
uczenia się dla
kierunku

Efekty kształcenia dla przedmiotu

Metody weryfikacji
osiągnięcia efektów
kształcenia dla
przedmiotu

Dokumentacja

Dialogowanie
podczas
interaktywnej
części wykładu,
obrona
semestralnej pracy
zespołowej

Indywidualne
karty oceny,
praca
semestralna

Wiedza
GMIN2_W04

GMIN2_W06

GMIN2_W08

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu relacje
gospodarki miejskiej do innych nauk, w tym
zwłaszcza nauk politycznych oraz geografii
społeczno-gospodarczej.
Zna i rozumie w pogłębionym stopniu relacje
zachodzące między podmiotami gospodarującymi
w gospodarce miejskiej i nieruchomościach oraz
ich
otoczeniem
regionalnym,
krajowym
i międzynarodowym, w aspekcie wykorzystania
wsparcia publicznego w procesach rozwojowych
miast.
Zna i rozumie prawne uwarunkowania działań
podmiotów gospodarujących w gospodarce
miejskiej i nieruchomościach w aspekcie
wykorzystania wsparcia publicznego w procesach
rozwojowych miast.
Umiejętności
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GMIN2_U04

Potrafi posługiwać się w pogłębionym stopniu
systemami normatywnymi w celu rozwiązywania
problemów z zakresu wdrażania polityki
regionalnej i polityki spójności.

Praca podczas
ćwiczeń, ocena i
obrona
semestralnej pracy
zespołowej

Uzasadnienia
oceny
semestralnej – w
tym pracy, praca
semestralna

Dialogowanie
podczas
interaktywnej
części wykładu,
praca podczas
ćwiczeń

Indywidualne
karty oceny,
uzasadnienia
oceny
semestralnej

Kompetencje społeczne
GMIN2_K03

GMIN2_K05

Jest gotów do wypełniania różnego typu
zobowiązań społecznych w zakresie gospodarki
miejskiej
i
nieruchomości,
w
aspekcie
wykorzystania wsparcia publicznego w procesach
rozwojowych miast.
Jest gotów do odpowiedniego i odpowiedzialnego
pełnienia ról zawodowych związanych z
wykorzystaniem
wsparcia
publicznego
w
procesach rozwojowych miast.

17. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu:
Lp.
1.

Forma i warunki
zaliczenia przedmiotu
Aktywność na
wykładzie

Opis

Udział w ocenie z przedmiotu (w %)*

Bieżąca ocena aktywności
podczas części interaktywnej
25%
wykładu, dokonywana przez
wykładowcę
2.
Aktywność na
Bieżąca ocena aktywności
ćwiczeniach
podczas ćwiczeń,
25%
dokonywana przez
prowadzącego ćwiczenia
3.
Praca zespołowa
Ocena raportu z pracy
zespołowej, dokonywana
25%
przez prowadzącego
ćwiczenia
4.
Praca zespołowa
Ocena obrony pracy
zespołowej, prowadzonej w
odniesieniu do
teoretycznych zagadnień
oraz bieżących
25%
uwarunkowań formalnych
związanych z zastosowanymi
rozwiązaniami, dokonywana
przez wykładowcę
* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu wynosi
minimum 30%
18. Literatura
Literatura obowiązkowa:
1. M. Baron, J. Bondaruk, R. Guzik, L. Palmen, R. Szarfenberg, M. Śpiewok, A. Urbanek: Europejska polityka
spójności 2021-2027 – opinie dotyczące pakietu rozporządzeń (red. M. Baron), publikacja elektroniczna,
styczeń 2019.
2. Bieżąca edycja rocznika statystycznego EUROSTAT Regional Yearbook.
3. Pakiet bieżących dokumentów programowych w zakresie europejskiej polityki spójności (przekazywany przez
wykładowcę).
4. Pakiet bieżących dokumentów programowych w zakresie polityki regionalnej Polski (przekazywany przez
wykładowcę).
5. Bieżące opisy studiów przypadku i aktualne materiały źródłowe przekazywane przez wykładowcę.
Literatura zalecana:
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19. Język wykładowy: polski
20. Zalecenia prowadzących przedmiot: ---

Filozofia nauki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU {wg Zarządzenia Rektora UE Katowice nr 56/2019}
Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy obu form zajęć.
1.Nazwa przedmiotu:
2. Kod przedmiotu: {nie wypełniać}
j. polski: Filozofia nauki
Liczba punktów ECTS: 3
j.angielski: Philosophy of science
Forma zaliczenia przedmiotu: Z {E lub Z}
Rok rozpoczęcia cyklu
kształcenia: 2020/2021
3. Kierunek: GOSPODARKA MIEJSKA I NIERUCHOMOŚCI
4. Katedra kuratora Kierunku: Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych
5. Prowadzący: Wykład: dr hab. Izabela Marzec, prof. UE
Ćwiczenia: …
Laboratorium: …
Egzaminator: dr hab. Izabela Marzec, prof. UE
6. Katedra prowadzącego: Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych
7. Liczba godzin kontaktu ze studentem:
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
lektoraty
laboratoria
seminarium
e-learning
inne
Razem godzin:
egzamin (godz.)

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

15

9

15
-

9
-

8. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr
Rok rozpoczęcia przedmiotu: 1
Semestr rozpoczęcia przedmiotu: 2
9. Stopień kształcenia: (mgr)

10. Status przedmiotu {oznaczyć znakiem „x”}
Obowiązkowy dla kierunku x
Obowiązkowy dla specjalności ...
Do wyboru …

11. Wymagania
Obowiązkowe: …
Zalecane: FILOZOFIA
12. Cele przedmiotu:
– Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi problemami filozofii nauki, metodologią nauk, a
także z jej najistotniejszymi funkcjami. Nabycie tej wiedzy może się przyczynić do wykorzystywania różnorakich
teorii naukowych w praktycznych aspektach życia ludzkiego. Ponadto studenci posiądą i rozwiną umiejętność
rozpoznawania problemów naukowych z perspektywy filozoficznej, zyskają umiejętność samodzielnego
studiowania tekstów filozoficznych i naukowych, a także nabywać kompetencje w zakresie posługiwania się
terminologią filozoficzną. Zajęcia te pozwolą także zrozumieć istotę, cel i funkcje nauki w kulturze zachodu.
13. Metody nauczania i studiowania:
A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym:
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Lp.
1.

Metody nauczania
Wykład aktywny z
wykorzystaniem
technik
multimedialnych

Techniki
multimedialne
wykorzystywane są
do prezentacji
kluczowych treści

Razem
B. W ramach samodzielnej pracy studenta:
Lp.

Liczba godzin
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
15
9

Opis

Metody studiowania

1.

Analiza notatek z
wykładów

2.

Studiowanie
przyczynowo-skutkowe
z wykorzystaniem
literatury
Razem

AS: 15

AN: 9

Liczba godzin
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
30
33

Opis
Samodzielne
studiowanie notatek z
wykładów
Dotyczy treści objętych
programem
przedmiotu

30

33

BS: 60

Razem AS+BS = 75
Egzamin (E) = 0
Łącznie AS+BS+E= 75

BN: 66

Razem AN+BN = 75
Egzamin (E) = 0
Łącznie AN+BN+E = 75

14. Słowa klucze: filozofia, metoda naukowa, metodologia i filozofia nauki, prawda, wiedza
15. Treść przedmiotu:
1. Rodzaje refleksji o nauce.
2. Przedmiot i cel poznania naukowego.
3. Kontrowersje związane z terminem "nauka".
4. Geneza, struktura i funkcja nauki.
5. Metody naukowe.
6. Typologia nauk.
7. Wielość i jedność nauk.
8. Dzieje terminu "nauka".
9. Społeczne funkcje nauki.
16. Efekty uczenia się dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby weryfikacji osiągnięcia
Symbole efektów
uczenia się dla
kierunku

Efekty kształcenia dla przedmiotu

Metody weryfikacji
osiągnięcia efektów
kształcenia dla
przedmiotu

Dokumentacja

Test zaliczeniowy

Wykaz pytań
testowych

Test zaliczeniowy

Wykaz pytań
testowych

Test zaliczeniowy

Wykaz pytań
testowych

Wiedza
GMIN2_W03

GMIN2_W04

GMIN2_W07

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu genezę,
strukturę i funkcje nauki, typologię nauk
i metody naukowe
Zna i rozumie w pogłębionym stopniu relacje
między przedmiotem a celem poznania
naukowego
Zna i rozumie w pogłębionym stopniu dylematy
współczesnej filozofii nauki
Umiejętności
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GMIN2_U01

Potrafi identyfikować i intepretować zjawiska i
procesy społeczno-ekonomiczne w gospodarce
miejskiej i nieruchomościach z wykorzystaniem
pogłębionej wiedzy z zakresu filozofii nauk
społecznych

Dyskusje
dialogiczne oparte o
wcześniej zdobytą
wiedzę
zgromadzoną w
wyniku analizy
materiałów
źródłowych

Wykaz
materiałów
źródłowych

Kompetencje społeczne
GMIN2_K01

Jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści,
z obszaru filozofii nauki

GMIN2_K02

Jest gotów doceniać znaczenie rzetelnej wiedzy w
rozwiązywaniu problemów poznawczych filozofii
nauki

Dyskusje
dialogiczne oparte o
wcześniej zdobytą
wiedzę
zgromadzoną w
wyniku analizy
materiałów
źródłowych
Dyskusje
dialogiczne oparte o
wcześniej zdobytą
wiedzę
zgromadzoną w
wyniku analizy
materiałów
źródłowych

Wykaz
materiałów
źródłowych

Wykaz
materiałów
źródłowych

17. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu:
Lp.

Forma i warunki
Opis
Udział w ocenie z przedmiotu (w %)*
zaliczenia przedmiotu
1.
Test jednokrotnego
Pytania testowe
100,00%
wyboru bez
możliwości
korzystania z
podręczników
* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu wynosi
minimum 30%
18. Literatura
Literatura obowiązkowa:
1. Kamiński S. : Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk. Wyd. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego, Lublin, 1970.
2. Chalmers A.F. : Czym jest to, co zwiemy nauką? Rozważania o naturze, statusie i metodach nauki:
wprowadzenie do współczesnej filozofii nauki, przeł. A. Chmielewski. Wyd. Wydawnictwo Siedmioróg,
Wrocław, 1993.
3. Heller M.: Filozofia nauki. Wyd. Wydawnictwo Petrus, Kraków, 1992.
Literatura zalecana:
1. Losee J. : Wprowadzenie do filozofii nauki, przeł. T. Bigaj. Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa, 2001.
2. Życiński J.: Elementy filozofii nauki. Wyd. Wyd. Copernicus Center Press, Tarnów, 1996.
3. Amsterdamski S. : Między historią a metodą. Spory o racjonalność nauki. Wyd. Państwowy Instytut
Wydawniczy, Warszawa, 1989.
19. Język wykładowy: polski
20. Zalecenia prowadzących przedmiot:
wykładowej: projektor multimedialny
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Obsługa klienta w gospodarce miejskiej i nieruchomościach
KARTA OPISU PRZEDMIOTU {wg Zarządzenia Rektora UE Katowice nr 56/2019}
Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy obu form zajęć.
1.Nazwa przedmiotu:
2. Kod przedmiotu:
j. polski: Obsługa klienta w gospodarce miejskiej
Liczba punktów ECTS: 4
i nieruchomościach
Forma zaliczenia przedmiotu: E
j. angielski: Client service in urban economy and estate
Rok rozpoczęcia cyklu
kształcenia: 2020/2021
3. Kierunek: GOSPODARKA MIEJSKA I NIERUCHOMOŚCI
4. Katedra kuratora Kierunku: Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych
5. Prowadzący:
Wykład: dr hab. Barbara Kucharska, prof. UE, dr hab. Grzegorz Maciejewski, prof. UE, dr hab. Beata Kolny, prof. UE
Ćwiczenia: dr hab. Barbara Kucharska, prof. UE, dr hab. Grzegorz Maciejewski, prof. UE, dr hab. Beata Kolny, prof.
UE
Laboratorium: Egzaminator: dr hab. Barbara Kucharska, prof. UE, dr hab. Grzegorz Maciejewski, prof. UE, dr hab. Beata Kolny,
prof. UE
6. Katedra prowadzącego: Katedra Rynku i Konsumpcji
7. Liczba godzin kontaktu ze studentem:
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
lektoraty
laboratoria
seminarium
e-learning
inne
Razem godzin:
egzamin (godz.)

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

15
30

12
15

45

27

8. Czas trwania przedmiotu: I semestr
Rok rozpoczęcia przedmiotu: I
Semestr rozpoczęcia przedmiotu: 2
9. Stopień kształcenia: (mgr)

10. Status przedmiotu {oznaczyć znakiem „x”}
Obowiązkowy dla kierunku X
Obowiązkowy dla specjalności
Do wyboru

11. Wymagania
Obowiązkowe:
Zalecane: marketing, badania rynku
12. Cele przedmiotu:
– dostarczenie wiedzy na temat istoty, znaczenia i elementów obsługi klienta podmiotów gospodarki
miejskiej i nieruchomości
– wykształcenie umiejętności z zakresu programu obsługi klienta, konstruowania jej etapów i elementów,
ustalania standardów, analizowania znaczenia i wartości klientów, rozwiązywania problemów
reklamacyjnych, badania satysfakcji i lojalności klientów instytucji gospodarki miejskiej i nieruchomości
– wykształcenie kompetencji społecznych pozwalających na identyfikowanie i rozwiązywanie problemów
związanych z obsługą klienta podmiotów gospodarki miejskiej i nieruchomości
13. Metody nauczania i studiowania:
A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym:
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Lp.

Metody nauczania

1.

Wykład aktywny z
wykorzystaniem
technik
multimedialnych

2.

Ćwiczenia aktywne z
wykorzystaniem
studiów przypadków

Opis
Wykład aktywny z
wykorzystaniem
technik
multimedialnych.
Wykład prezentujący
kluczowe zagadnienia
związane z obsługą
klienta. Dyskusja,
studia przypadku,
metoda przyczynowo
- skutkowa
Studenci będą
rozwiązywać zadania
związane z treścią
wykładu

Razem
B. W ramach samodzielnej pracy studenta:
Lp.

Liczba godzin
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
15
12

30

AS: 45

Metody studiowania

Opis

1.

Studiowanie
przyczynowo-skutkowe
z wykorzystaniem
literatury

2.

Analiza notatek z
wykładów i ćwiczeń

3.

Rozwiązywanie studiów
przypadku
Razem

Samodzielne, krytyczne
studiowanie literatury
przedmiotu:
obowiązkowej
i zalecanej.
Przygotowanie się do
dyskusji i ćwiczeń
problemowych oraz
egzaminu
Przygotowanie
prezentacji

15

AN: 27

Liczba godzin
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
20
38

BS: 55

20

20

15

15
BN: 73

Razem AS+BS = 100
Razem AN+BN = 100
Egzamin (E) = 1
Egzamin (E) = 1
Łącznie AS+BS+E= 101
Łącznie AN+BN+E = 101
14. Słowa klucze: klient w gospodarce miejskiej, klient nieruchomości lojalność klienta, obsługa klienta, reklamacje,
satysfakcja klienta, standardy i poziomy obsługi
15. Treść przedmiotu:
1. Specyfika i znaczenie obsługi klienta w działalności podmiotów gospodarujących w zakresie gospodarki
miejskiej i nieruchomościach.
2. Klient w podmiotach gospodarki miejskiej oraz nieruchomościach. Klienci i ich wartość. Metody oceny.
Kluczowy klient.
3. Program obsługi klienta podmiotów gospodarki miejskiej i nieruchomościach. Etapy i elementy obsługi klienta
4. Standardy i mierniki obsługi klienta.
5. Formy komunikacji w obsłudze klienta podmiotów gospodarki miejskiej i nieruchomościach.
6. Satysfakcja i lojalność klientów. Metody badania.
7. Personel sprzedażowy i jego rola w obsłudze klienta.
8. Sposoby rozwiązywania problemów w obsłudze klienta.
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16. Efekty uczenia się dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby weryfikacji osiągnięcia
Symbole efektów
uczenia się dla
kierunku

Metody weryfikacji
osiągnięcia efektów
kształcenia dla
przedmiotu

Dokumentacja

W pogłębionym stopniu identyfikuje problemy
związane z obsługą klienta w działalności
podmiotów gospodarujących w zakresie
gospodarki miejskiej i nieruchomości
Zna sposoby projektowania działań w obszarze
obsługi klienta podmiotów gospodarujących w
zakresie gospodarki miejskiej i nieruchomości
Umiejętności

Egzamin pisemny

Pytania
egzaminacyjne

Egzamin pisemny

Pytania
egzaminacyjne

Potrafi komunikować się ze zróżnicowanymi
kręgami odbiorców posługując się specjalistyczną
terminologią z zakresu obsługi klienta,
przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska, w
tym brać udział w debatach oraz je prowadzić

Udział w dyskusjach
Udział w
ćwiczeniach
dotyczących
studiów przypadku

Lista obecności
z oceną
prowadzącego
i / lub arkusz
case study

Udział w
dyskusjach.
Prezentacja pracy
własnej.
Prezentacja ustna i
/ lub multimedialny

Lista obecności
z oceną
prowadzącego i
/lub plik
elektroniczny z
prezentacją

Efekty kształcenia dla przedmiotu
Wiedza

GMIN2_W05

GMIN2_W09

GMIN2_U05

Kompetencje społeczne
GMIN2_K04

Jest gotów do rozwiązywania problemów i
wskazywania wyzwań w zakresie obsługi klienta

17. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu:
Lp.
1.

Forma i warunki
zaliczenia przedmiotu
Egzamin ustny

Opis

Udział w ocenie z przedmiotu (w %)*

Warunkiem przystąpienia do
egzaminu jest uzyskanie
zaliczenia z ćwiczeń

50%

2.

Aktywność na
25%
zajęciach
3.
Case study
25%
* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu wynosi
minimum 30%
18. Literatura
Literatura obowiązkowa:
1. Horovitz J.: Strategia obsługi klienta. PWE, Warszawa 2006.
2. Barlow J.: Markowa obsługa klientów: nowe źródło przewagi nad konkurencją. Wyd. Oficyna a Wolters
KluwerBusiness, Warszawa, 2014.
3. Beemer B.C., Shook R.L.: Konsument w centrum uwagi. Wyd. Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa,
2010.
4. Szelągowska M.: Od standaryzacji obsługi po rekomendację klienta: zarządzanie jakością obsługi klienta w
praktyce. Wyd. Helion, Gliwice, 2017.
Literatura zalecana:
1. Hyken S.: Kult klienta: doskonała obsługa kluczem do sukcesu firmy. Wyd. Oficyna a Wolters Kluwer
Business,Warszawa, 2011.
2. J.M. Hartwick, Urban economics , Routledge, Taylor & Francis Group, London - New York 2015.
3. Ł.Kruszewski, Marketing nieruchomości: home branding praktycznie, Wydawnictwo Słowa i Myśli, Lublin
2016.
4. M. Bryx, Rynek nieruchomości : system i funkcjonowanie, Poltex, Warszawa 2008.
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5. Obrót nieruchomościami, praca zbiorowa pod red. Iwony Foryś, Poltex, Warszawa 2009.
6. K. Najbar, Rynek usług zarządzania nieruchomościami, Poltex, Warszawa 2013.
19. Język wykładowy: polski
20. Zalecenia prowadzących przedmiot:
Sala multimedialna

Ekonomiczna ocena projektów inwestycyjnych
KARTA OPISU PRZEDMIOTU {wg Zarządzenia Rektora UE Katowice nr 56/2019}
Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy obu form zajęć.
1.Nazwa przedmiotu:
2. Kod przedmiotu: {nie wypełniać}
j. polski: Ekonomiczna ocena projektów inwestycyjnych
Liczba punktów ECTS: 4
j. angielski: Economic assessment of investment projects
Forma zaliczenia przedmiotu: E
Rok rozpoczęcia cyklu
kształcenia: 2020/2021
3. Kierunek: GOSPODARKA MIEJSKA I NIERUCHOMOŚCI
4. Katedra kuratora Kierunku: Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych
5. Prowadzący: Wykład: dr hab. Monika Foltyn-Zarychta,
Ćwiczenia: dr hab. Monika Foltyn-Zarychta
Laboratorium: x
Egzaminator: dr hab. Monika Foltyn-Zarychta
6. Katedra prowadzącego: …
7. Liczba godzin kontaktu ze studentem:
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
lektoraty
laboratoria
seminarium
e-learning
inne
Razem godzin:
egzamin (godz.)

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

30
15

12
15

45
3

27
3

8. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr
Rok rozpoczęcia przedmiotu: 1
Semestr rozpoczęcia przedmiotu: 2
9. Stopień kształcenia: (mgr)

10. Status przedmiotu {oznaczyć znakiem „x”}
Obowiązkowy dla kierunku X
Obowiązkowy dla specjalności
Do wyboru

11. Wymagania
Obowiązkowe: x
Zalecane: x
12. Cele przedmiotu:
– Zapoznanie studentów z problematyką pomiaru efektywności inwestycji rzeczowych, w szczególności inwestycji
publicznych, znaczeniem i uwarunkowaniami procesów inwestycyjnych dla podmiotów gospodarujących oraz
narzędziami oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych w ujęciu finansowym i ekonomicznym.
– Rozwijanie umiejętności w zakresie stosowania narzędzi ekonomicznej oceny efektywności przedsięwzięć
inwestycyjnych.
– Wykształcenie kompetencji społecznych związanych z przeprowadzeniem oceny efektywności inwestycji.
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13. Metody nauczania i studiowania:
A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym:
Lp.

Metody nauczania

1.

Wykład aktywny z
wykorzystaniem
technik
multimedialnych

2.

Ćwiczenia aktywne z
wykorzystaniem
studiów przypadków

Opis
Prezentacja
multimedialna
zagadnień
teoretycznych
i metodycznych
oraz przykładów
Rozwiązywanie zadań
oraz studiów
przypadku, praca
w grupach

Razem
B. W ramach samodzielnej pracy studenta:
Lp.

Metody studiowania

1.

Analiza notatek z
wykładów i ćwiczeń

2.

Studiowanie
przyczynowo-skutkowe
z wykorzystaniem
literatury
Samodzielna praca z
wykorzystaniem
komputera

3.

Liczba godzin
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
30
12

15

AS: 45

Opis
Przygotowanie
do dyskusji
i rozwiązywania
studiów przypadku,
przygotowanie
do zaliczenia
Pogłębianie wiedzy
poprzez analizę
przedstawionych
problemów
Pogłębianie wiedzy
z wykorzystaniem
zasobów Internetu oraz
MS Excel

Razem

AN: 27

Liczba godzin
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
20
20

20

30

15

13

BS: 55

Razem AS+BS = 100
Egzamin (E) = 3
Łącznie AS+BS+E= 103

15

BN: 63

Razem AN+BN = 100
Egzamin (E) = 3
Łącznie AN+BN+E = 103

14. Słowa klucze: efektywność, inwestycje, finansowe metody oceny projektów inwestycyjnych, analiza kosztówkorzyści, ryzyko.
15. Treść przedmiotu:
1. Wprowadzenie: specyfika procesu inwestycyjnego, klasyfikacja inwestycji, cykl życia projektu, cel procesu
oceny efektywności, dokumenty sporządzane w procesie oceny efektywności – studia wykonalności, pomiar
efektywności, wartość pieniądza w czasie.
2. Koszt kapitału w ocenie efektywności inwestycji: źródła finansowania inwestycji, średni ważony koszt
kapitału.
3. Finansowa ocena efektywności inwestycji: pomiar przepływów pieniężnych z projektu; metody oceny
inwestycji: NPV, IRR, PP oraz wybrane problemy w ocenie (projekty wykluczające się, itp.).
4. Ekonomiczna ocena efektywności: istota oceny ekonomicznej; analiza kosztów-korzyści oraz narzędzia
alternatywne; pomiar korzyści i kosztów projektu – ceny cienia, wycena efektów pozarynkowych; społeczna
stopa dyskontowa.
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5.

Wybrane narzędzia uwzględniania ryzyka i niepewności w ocenie inwestycji: analiza wrażliwości, BEP, RADR,
itp.; uwzględnianie inflacji w ocenie efektywności.

16. Efekty uczenia się dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby weryfikacji osiągnięcia
Symbole efektów
uczenia się dla
kierunku

Metody weryfikacji
osiągnięcia efektów
kształcenia dla
przedmiotu

Dokumentacja

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu rolę
procesów inwestycyjnych dla podmiotów sfery
prywatnej i publicznej.
Zna i rozumie w pogłębionym stopniu relacje
związane z procesami inwestycyjnymi zachodzące
między podmiotami gospodarującymi oraz ich
otoczeniem.
Zna i rozumie w pogłębionym stopniu
ekonomiczne
uwarunkowania
działalności
inwestycyjnej podmiotów gospodarujących.
Umiejętności

Egzamin pisemny,
kolokwium pisemne

Prace
egzaminacyjne
i kolokwia
Prace
egzaminacyjne
i kolokwia

Egzamin pisemny,
kolokwium pisemne

Prace
egzaminacyjne
i kolokwia

GMIN2_U04

Potrafi posługiwać się w pogłębionym stopniu
narzędziami oceny efektywności ekonomicznej i
kryteriami oceny zarówno finansowej jak
i społecznej w celu podejmowania decyzji
inwestycyjnych.
Kompetencje społeczne

Egzamin pisemny,
kolokwium pisemne

Prace
egzaminacyjne
i kolokwia

GMIN2_K03

Jest gotów do wypełniania funkcji doradczych
w procesach podejmowania inwestycji publicznych
będących częścią planów, strategii i polityk
miejskich.
Jest gotów do odpowiedniego i odpowiedzialnego
pełnienia
ról
zawodowych
w
zakresie
wspomagania procesu oceny ekonomicznej
efektywności projektów inwestycyjnych.

Egzamin pisemny,
kolokwium pisemne

Prace
egzaminacyjne
i kolokwia

Efekty kształcenia dla przedmiotu
Wiedza

GMIN2_W04

GMIN2_W06

GMIN2_W08

GMIN2_K05

Egzamin pisemny,
kolokwium pisemne

17. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu:
Lp.
1.

Forma i warunki
zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny bez
możliwości
korzystania z
podręczników
Kolokwium pisemne

Opis

Udział w ocenie z przedmiotu (w %)*

Egzamin testowy, część
50
pytań wymaga rozwiązania
zadań w celu ustalenia
prawidłowej odpowiedzi
2.
Rozwiązywanie zadań w
50
formie testowej lub otwartej
* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu wynosi
minimum 30%
18. Literatura
Literatura obowiązkowa:
1. Marcinek K. (2002), Finansowa ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw, Akademia
Ekonomiczna im. K. Adamieckiego, Katowice.
2. Drobniak A. (2004) Zastosowanie analizy kosztów i korzyści w ocenie projektów publicznych, Prace
naukowe. Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego, Katowice.
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3.

Foltyn-Zarychta M. (2008), Analiza kosztów-korzyści w ocenie efektywności inwestycji proekologicznych.
Prace naukowe. Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego, Katowice.
4. Rogowski W. (2016), Rachunek efektywności inwestycji. Wyzwania teorii i potrzeby praktyki. Wyd. Wolters
Kluwer, Warszawa.
Literatura zalecana:
1. Garrod G., Willis K.G. (2000), Economic Valuation Of The Environment: Methods And Case Studies, Edward
Elgar, Cheltenham.
2. Mishan E. J., Quah E. (2007), Cost-benefit analysis, Routledge Taylor & Francis Group; London, New York.
3. Drobniak A. (2008), Podstawy oceny efektywności projektów publicznych, Akademia Ekonomiczna im. K.
Adamieckiego, Katowice.
4. Foltyn-Zarychta M. (2018) Ocena inwestycji międzypokoleniowych. Kryteria etyczne w ekonomicznej
ocenie efektywności projektów inwestycyjnych, C.H. Beck, Warszawa
5. Johansson P-O., Kriström B. (2018), Cost-Benefit Analysis, Cambridge University Press, Cambridge.
19. Język wykładowy: polski
20. Zalecenia prowadzących przedmiot: wykład: sala multimedialna; ćwiczenia: sala komputerowa (MS Excel,
internet)

Nowe koncepcje rozwoju miast
KARTA OPISU PRZEDMIOTU {wg Zarządzenia Rektora UE Katowice nr 56/2019}
Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy obu form zajęć.
1.Nazwa przedmiotu:
2. Kod przedmiotu: {nie wypełniać}
j. polski: Nowe koncepcje rozwoju miast
Liczba punktów ECTS: 4
j. angielski: New concepts of cities’ development
Forma zaliczenia przedmiotu: E
Rok rozpoczęcia cyklu
kształcenia: 2020/2021
3. Kierunek: GOSPODARKA MIEJSKA I NIERUCHOMOŚCI
4. Katedra kuratora Kierunku: Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych
5. Prowadzący: Wykład: dr hab. Adam Drobniak, prof. UE; dr Artur Ochojski
Ćwiczenia: mgr Klaudia Plac, dr Artur Ochojski
Laboratorium:
Egzaminator: dr hab. Adam Drobniak, prof. UE
6. Katedra prowadzącego: Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych
7. Liczba godzin kontaktu ze studentem:
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
lektoraty
laboratoria
seminarium
e-learning
inne
Razem godzin:
egzamin (godz.)

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

15
30

12
15

45
3

27
3

8. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr
Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2
Semestr rozpoczęcia przedmiotu: III
9. Stopień kształcenia: (mgr)

10. Status przedmiotu {oznaczyć znakiem „x”}
Obowiązkowy dla kierunku x
Obowiązkowy dla specjalności

50

Do wyboru
11. Wymagania
Obowiązkowe: Mikroekonomia, Makroekonomia
Zalecane:
12. Cele przedmiotu:
– Nabycie wiedzy na temat nowych koncepcji rozwoju miast determinujących współczesne procesy ich rozwoju.
– Nabycie umiejętności identyfikacji współczesnych wyzwań rozwoju miast.
– Nabycie kompetencji w zakresie umiejętności wskazania zależności determinujących wybór koncepcji rozwoju
miasta w relacji do współczesnych wyzwań ośrodków miejskich..
13. Metody nauczania i studiowania:
A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym:
Lp.

Metody nauczania

1.

Wykład aktywny

2.

Ćwiczenia aktywne z
wykorzystaniem
studiów przypadków

Opis
Prezentacja podstaw
teoretycznych oraz
przykładów
praktycznego
zastosowania nowych
koncepcji rozwoju
miast
Praca zespołowa and
raportem dotyczącym
implementacji
nowych koncepcji
rozwoju w polskich
miastach połączona z
prezentacją studiów
przypadków

Razem
B. W ramach samodzielnej pracy studenta:
Lp.

Liczba godzin
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
15
12

30

AS: 45

Metody studiowania

Opis

1.

Przygotowanie raportu

2.

Praca w grupach

4

Analiza notatek z
wykładu

Opracowanie raportu
zaliczeniowego
prezentującego
przykłady zastosowania
nowych koncepcji
rozwoju dla wybranych
polskich miast
Podział i wykonanie
prac związanych z
przygotowaniem
raportu zaliczeniowego
Weryfikacja nowych
koncepcji rozwoju
miast w kontekście
możliwości ich
zastosowania w
przypadku wybranych
polskich miast

Razem

AN: 27

Liczba godzin
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
30
30

20

30

5

13

BS:55

Razem AS+BS = 100

Razem AN+BN = 100

51

15

BN: 73

Egzamin (E) = 3
Łącznie AS+BS+E= 103

Egzamin (E) = 3
Łącznie AN+BN+E = 103

14. Słowa klucze: projekt, zarządzanie projektem, metodyka projektu
15. Treść przedmiotu:
1. Urban resilience i zdolności adaptacyjne.
2. Kultura i przemysły kreatywne.
3. Zielona gospodarka i infrastruktura, przestrzeń wirtualna i e-miasto.
4. Innowacyjność i reindustrializacja, nowoczesne usługi biznesowe i BPO/ITO.
5. Govenrance i partycypacja społeczna.
6. Odnowa i rewitalizacja miejska.
7. Zdolności instytucjonalne.
8. Miasto przyjazne, miasto aktywne i nowe ruchy społeczne.
9. Slow city.
10. Metropolizacja i miejskie obszary funkcjonalne.
11. Reindustrializacja, specjalizacje regionalne, miasto poprzemysłowe, miasto postmodernistyczne.
12. Nowy urbanizm, policentryczność, policentryczny region miejski, wielofunkcjonalność i ubran sprawl.
13. Smart growth.
14. Hybrydyzacja rozwoju.
15. Współczesne wyzwania rozwoju miast.
16. Efekty uczenia się dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby weryfikacji osiągnięcia
Symbole efektów
uczenia się dla
kierunku

Efekty kształcenia dla przedmiotu

Metody weryfikacji
osiągnięcia efektów
kształcenia dla
przedmiotu

Dokumentacja

Wykorzystanie
nabytej wiedzy w
pracy zespołowej
analizą nowych
koncepcji rozwoju
dla wybranych
miast Polski

Raport
zaliczeniowy

Wykorzystanie
nabytej wiedzy w
pracy zespołowej
analizą nowych
koncepcji rozwoju
dla wybranych
miast Polski

Raport
zaliczeniowy –
raporty
cząstkowe,
prezentacje

Wiedza
GMIN2_W01

GMIN2_W02

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu fakty i
zjawiska oraz dotyczące ich teorie wyjaśniające
złożone zależności między nimi, stanowiące
zaawansowaną i podbudowaną teoretycznie
wiedzę z zakresu ekonomii, w szczególności
współczesnego rozwoju miast.
Zna główne teorie oraz wyzwania rozwojowe
związane z nowymi koncepcjami rozwoju miast.
Umiejętności

GMIN2_U01

GMIN2_U02

GMIN2_U06

Potrafi identyfikować i intepretować zjawiska i
procesy społeczno-ekonomiczne w miastach z
wykorzystaniem pogłębionej wiedzy z zakresu
ekonomii miejskiej oraz uzupełniająco w zakresie
finansów, zarządzania, gospodarki przestrzennej.
Potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę w
zakresie rozwoju miast - formułować oraz
rozwiązywać (w tym innowacyjnie) złożone i
nietypowe problemy rozwoju miast,, a także
rekomendować decyzje dotyczące procesów
gospodarczych w miastach w warunkach
niepewności z uwzględnieniem właściwego doboru
źródeł, dokonywania ich oceny, syntezy i twórczej
interpretacji.
Posiada umiejętności językowe w zakresie
wybranego języka obcego zgodnie z wymaganiami
określonymi dla poziomu b2+ europejskiego
systemu
opisu
kształcenia
językowego,
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Płynne
posługiwanie się
terminami
obcojęzycznymi

z uwzględnieniem języka biznesu, w tym zakresie
terminologii anglojęzycznej stosowanej w ramach
przedmiotu

wykorzystywanymi
w nowych
koncepcjach
rozwoju miast

Kompetencje społeczne
GMIN2_K01

GMIN1_K02

Jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści
w zakresie możliwości wykorzystania nowych
koncepcji rozwoju miast w danych warunkach.
Jest gotów doceniać znaczenie rzetelnej wiedzy w
zakresie nowych koncepcji rozwoju miast w
rozwiązywaniu problemów poznawczych i
praktycznych gospodarki miejskiej, w tym z
wykorzystaniem opinii ekspertów.

Ocena sposobu
prezentacji i analizy
dopasowania danej
koncepcji rozwoju
do uwarunkowań
badanego miasta
podczas zajęć
ćwiczeniowych

Ocena
interpretacji
dopasowania
koncepcji
rozwoju do
uwarunkowań
danego miasta

17. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu:
Lp.
1.

Forma i warunki
zaliczenia przedmiotu
Egzamin ustny

Opis

Udział w ocenie z przedmiotu (w %)*

Wybór pytań z listy pytań
50
egzaminacyjnych
2.
Projekt
Opracowanie raportu
50
zaliczeniowego –
prezentującego przykłady
zastosowania nowych
koncepcji rozwoju dla
wybranych polskich miast
* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu wynosi
minimum 30%
18. Literatura
Literatura obowiązkowa:
1. Drobniak A.: Koncepcja urban resilience: narzędzie strategicznej diagnozy i monitoringu miast. Ruch
Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 2015, vol 77, nr 1.
2. Klasik A. (red.): Konkurencyjność miast i regionów a przedsiębiorczość i przemiany strukturalne. Wyd. AE,
Katowice, 2001.
3. Klasik A., [red.]: Aktywność przedsiębiorcza i konkurencyjność ekonomiczna miast w procesie
restrukturyzacji aglomeracji miejskich : praca zbiorowa. Wydaw. AE, Katowice, 2008.
4. Klasik A., Kuźnik F.: Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym?, AE Katowice2001.
5. Kuźnik F., [red]: Badania miejskie i regionalne. Doświadczenia i perspektywy. Studia KPZK PAN, Tom CLIII,
Warszawa 2013.
6. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu
społecznemu. Wyd. Komisja Europejska, Bruksela, 2010. KOM(2010) 2020 wersja ostateczna.
7. Green Economy Report, Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty
Eradication, UNEP 2011
8. Grosse T.G.: Jak rozwijać gospodarkę opartą na wiedzy w Polsce?, Analizy i Opinie, Nr 24, 2004, ISP,
Warszawa, 2004.
9. Grosse T. G.: Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego. Studia Regionalne i Lokalne, nr
1(8)/2002
Literatura zalecana:
1. Toffler A.: Trzecia fala, PIW Warszawa 1997.
2. Falconer G., Mitchell S.: Smart city Framework. A systematic process enabling smart+connected
communities. CISO. 2012
3. Gehl J.: Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych. Wyd. RAM, Kraków, 2009.
4. Gehl J.: Cities for people. Island Press, 2010
19. Język wykładowy: polski
20. Zalecenia prowadzących przedmiot:
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Metody wyceny nieruchomości II
KARTA OPISU PRZEDMIOTU {wg Zarządzenia Rektora UE Katowice nr 56/2019}
Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy obu form zajęć.
1.Nazwa przedmiotu:
2. Kod przedmiotu: {nie wypełniać}
j. polski: Metody wyceny nieruchomości II
Liczba punktów ECTS: 4
j. angielski: Real estate valuation II
Forma zaliczenia przedmiotu: E
Rok rozpoczęcia cyklu
kształcenia: 2020/2021
3. Kierunek: GOSPODARKA MIEJSKA I NIERUCHOMOŚCI
4. Katedra kuratora Kierunku: Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych
5. Prowadzący: Wykład: dr Adam Polko, dr Radosław Cyran
Ćwiczenia: dr Adam Polko, dr Radosław Cyran, mgr Piotr Rykała
Laboratorium:
Egzaminator: dr Adam Polko, dr Radosław Cyran
6. Katedra prowadzącego: Katedra Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej
7. Liczba godzin kontaktu ze studentem:
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
lektoraty
laboratoria
seminarium
e-learning
inne
Razem godzin:
egzamin (godz.)

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

15
30

12
15

45
3

27
3

8. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr
Rok rozpoczęcia przedmiotu: 1
Semestr rozpoczęcia przedmiotu: 2
9. Stopień kształcenia: (mgr)

10. Status przedmiotu {oznaczyć znakiem „x”}
Obowiązkowy dla kierunku X
Obowiązkowy dla specjalności
Do wyboru

11. Wymagania
Obowiązkowe: Zalecane: 12. Cele przedmiotu:
– Przedstawienie w pogłębiony sposób zasad wyceny nieruchomości z dokładnym omówieniem poszczególnych
podejść, metod i technik
– Rozwiązywanie praktycznych problemów z zakresu zastosowania poszczególnych podejść, metod i technik
wyceny nieruchomości
– Rozwiązywanie praktycznych problemów w przypadkach szczególnych wycen – szczególne typy nieruchomości
lub cele wyceny
13. Metody nauczania i studiowania:
A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym:
Lp.

Metody nauczania

Opis
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Liczba godzin

1.

Wykład aktywny z
wykorzystaniem technik
multimedialnych

2.

Wykład z wykorzystaniem
studiów przypadków

3.

Rozwiązywanie zadań i testów

4.

Opracowanie projektów

Omówienie w pogłębiony
sposób zastosowania
poszczególnych narzędzi
wyceny nieruchomości
Analiza operatów
szacunkowych prezentujących
różne podejścia, metody i
techniki wyceny.
Zadania rachunkowe z zakresu
wyceny nieruchomości
uwzględniające zastosowanie
poszczególnych podejść, metod
i technik wyceny
Praktyczne zastosowanie
podejścia wyceny
nieruchomości - przygotowanie
wybranych fragmentów
operatów szacunkowych

Razem
B. W ramach samodzielnej pracy studenta:

Lp.

Studia
stacjonarne
10

Studia
niestacjonarne
8

5

4

20

10

10

5

AS: 45

Metody studiowania

Opis

1.

Przygotowanie projektu

2.

Analiza materiałów
źródłowych

3.

Rozwiązywanie zadań

Praktyczne zastosowanie podejścia
wyceny nieruchomości - przygotowanie
wybranych fragmentów operatów
szacunkowych
Studia literaturowe: lektura
podręczników, analiza aktów prawnych,
standardów zawodowych i materiałów z
wykładów
Zadania rachunkowe z zakresu wyceny
nieruchomości uwzględniające
zastosowanie poszczególnych podejść,
metod i technik wyceny
Razem

Razem AS+BS = 100
Egzamin (E) = 3
Łącznie AS+BS+E= 103

AN: 27

Liczba godzin
Studia
Studia
stacjonarne
niestacjonarne
35
23

10

30

10

20

BS: 40

BN: 70

Razem AN+BN = 100
Egzamin (E) = 3
Łącznie AN+BN+E = 103

14. Słowa klucze: wycena nieruchomości
15. Treść przedmiotu:
1. Podejście porównawcze – pogłębiona wiedza na temat jego zastosowania.
2. Podejście dochodowe - pogłębiona wiedza na temat jego zastosowania.
3. Podejście kosztowe - pogłębiona wiedza na temat jego zastosowania.
4. Podejście mieszane - pogłębiona wiedza na temat jego zastosowania.
5. Wycena ograniczonych praw rzeczowych (użytkowania, służebność, hipoteka, spółdzielcze własnościowe
prawo do lokalu).
6. Wycena zobowiązań umownych (najem, dzierżawa, użyczenie, dożywocie).
7. Wycena nieruchomości szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych (m.in. wycena dla potrzeb
planistycznych, wycena nieruchomości zabytkowych, wycena dla potrzeb indywidualnego inwestora,
określenie wartości nakładów na nieruchomości).
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8.
9.
10.
11.
12.

Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.
Wycena masowa - ustalenie wartości katastralnych w procesie powszechnej taksacji nieruchomości.
Wycena nieruchomości rolnych.
Wycena nieruchomości leśnych.
Wycena gruntów pod wodami.

16. Efekty uczenia się dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby weryfikacji osiągnięcia
Symbole efektów
uczenia się dla
kierunku

Efekty kształcenia dla przedmiotu

Metody weryfikacji
osiągnięcia efektów
kształcenia dla
przedmiotu

Dokumentacja

Wiedza
GMIN2_W01

GMIN2_W03
GMIN2_W05

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu fakty
i zjawiska oraz dotyczące ich teorie wyjaśniające
złożone zależności między nimi, stanowiące
zaawansowaną i podbudowaną teoretycznie
wiedzę z zakresu wyceny nieruchomości
Identyfikuje w pogłębionym stopniu podmioty
zaangażowane w proces wyceny
Zna i rozumie w pogłębionym stopniu dylematy w
obszarze wyceny różnych typów nieruchomości
oraz specyficznych celów wyceny

Kolokwium
pisemne
Ocena projektu
przygotowanego w
grupach

Wypełniony
przez studenta
formularz
egzaminu
Projekt
przekazany w
formie
elektronicznej

Umiejętności
GMIN2_U01

GMIN2_U03

GMIN2_U05

GMIN2_K01

GMIN2_K03

Potrafi identyfikować i intepretować zjawiska
i procesy społeczno-ekonomiczne w gospodarce
miejskiej i nieruchomościach z wykorzystaniem
pogłębionej
wiedzy
z
zakresu
wyceny
nieruchomości
Potrafi gromadzić i interpretować dane potrzebne
do analizowania i prognozowania procesów na
rynkach nieruchomości z wykorzystaniem
zaawansowanych
metod
i
narzędzi
fundamentalnych dla wyceny nieruchomości.
Potrafi komunikować się ze zróżnicowanymi
kręgami odbiorców posługując się specjalistyczną
terminologią z zakresu dyscypliny gospodarki
miejskiej
i
wyceny
nieruchomości
zurbanizowanych, przedstawiać i oceniać różne
opinie i stanowiska, w tym brać udział w debatach
oraz je prowadzić
Kompetencje społeczne
Jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści,
w tym zwłaszcza z obszaru gospodarki miejskiej i
wyceny nieruchomości
Jest gotów do wypełniania różnego typu
zobowiązań społecznych w zakresie gospodarki
miejskiej i wyceny nieruchomości

17. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu:
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Kolokwium
pisemne

Ocena projektu
przygotowanego w
grupach

Wypełniony
przez studenta
formularz
egzaminu
Projekt
przekazany w
formie
elektronicznej

Obrona projektu

Ocena projektu
przygotowanego w
grupach
Obrona projektu

Projekt
przekazany w
formie
elektronicznej
Dokumentacja z
zajęć

Lp.
1.

Forma i warunki
zaliczenia przedmiotu
Kolokwium pisemne

Opis

Udział w ocenie z przedmiotu (w %)*

Zestaw pytań otwartych,
50%
testowych i zadań
2.
Projekt
Praca w grupach przygotowanie wybranego
40%
fragmentu operatu
szacunkowego
3.
Praca indywidualna
Ocena wybranych zadań
realizowanych w trakcie
10%
zajęć dydaktycznych
* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu wynosi
minimum 30%
18. Literatura
Literatura obowiązkowa:
1. Dydenko J. (red.): Szacowanie nieruchomości: rzeczoznawstwo majątkowe . Wyd. LEX a Wolters Kluwer
business, Warszawa, 2012.
2. Traczyk J.: Zasady szacowania wartości odtworzeniowej obiektów budowalnych, Wydawnictwo Promocja,
2017.
3. Cymerman R., Nowak A.: Zadania rachunkowe dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych. Wyd.
Educaterra,, Olsztyn, 2008.
4. Źróbek S.: Metodyka określania wartości rynkowej, Educaterra, Olsztyn 2006.
5. Nowak A.: Wycena nieruchomości leśnych, Educaterra, Olsztyn 2006.
6. R. Cymerman (red.): Podstawy rolnictwa i wycena nieruchomości rolnych. Wyd. Educaterra, Olsztyn, 2011.
7. Turkowski K.: Wycena wód i gruntów pod wodami, Educaterra, Olsztyn 2003.
Literatura zalecana:
1. Wycena budynków - poradnik, WACETOB sp. z o.o., Warszawa 2001.
2. Wycena nieruchomości. Appraisal Insitute. Wydanie polskie Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców
Majątkowych, Warszawa 2000.
19. Język wykładowy: polski
20. Zalecenia prowadzących przedmiot:

Studia foresightowe
KARTA OPISU PRZEDMIOTU {wg Zarządzenia Rektora UE Katowice nr 56/2019}
Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy obu form zajęć.
1.Nazwa przedmiotu:
2. Kod przedmiotu: {nie wypełniać}
j. polski: Studia foresightowe
Liczba punktów ECTS: 5
j. angielski: Foresight studies
Forma zaliczenia przedmiotu: E {E lub Z}
Rok rozpoczęcia cyklu
kształcenia: 2020/2021
3. Kierunek: GOSPODARKA MIEJSKA I NIERUCHOMOŚCI
4. Katedra kuratora Kierunku: Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych
5. Prowadzący: Wykład: A. Ochojski, M. Baron
Ćwiczenia: A. Ochojski, M. Baron
Laboratorium:
Egzaminator: A. Ochojski, M. Baron
6. Katedra prowadzącego: KBSiR
7. Liczba godzin kontaktu ze studentem:
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

30
30

12
15
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lektoraty
laboratoria
seminarium
e-learning
inne
Razem godzin:
egzamin (godz.)

60
3

8. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr
Rok rozpoczęcia przedmiotu: 1
Semestr rozpoczęcia przedmiotu: 2
9. Stopień kształcenia: (mgr)

27
3

10. Status przedmiotu {oznaczyć znakiem „x”}
Obowiązkowy dla kierunku X
Obowiązkowy dla specjalności
Do wyboru

11. Wymagania
Obowiązkowe: Ekonomia
Zalecane: Studia prospektywne i analiza strategiczna
12. Cele przedmiotu:
–
Zaawansowanie zagadnień związanych ze studiami foresightowymi w wymiarze przestrzennym, sektorowym
i funkcjonalnym.
–
Uzyskanie pogłębionej wiedzy i umiejętności w zakresie wielowymiarowych analiz foresightowych oraz
formułowania rekomendacji dla interesariuszy tego procesu.
–
Rozwinięcie umiejętności przygotowywania i gotowości do stosowania technik studiów foresightowych.
13. Metody nauczania i studiowania:
A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym:
Lp.
1.

2.

Metody nauczania
Wykład z
wykorzystaniem
technik
multimedialnych
Prace studialne –
raport

Opis
Omówienie podstaw
teoretycznych i
metodycznych wraz z
dyskusją
Wykorzystanie
studium przypadków
oraz dyskusji do
rozwiązywania
problemów

Razem
B. W ramach samodzielnej pracy studenta:
Lp.

Metody studiowania

1.

Studia literaturowe

2.

Analiza materiałów
źródłowych

3.

Przygotowanie raportu

Liczba godzin
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
30
12

30

AS: 60

Opis
Lektura prac
naukowych
Analiza materiałów
dotyczących studiów
przypadku
Praca w grupach dot.
umiejętności
przygotowywania i
gotowości do
wdrażania
instrumentów
służących świadczeniu
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15

AN: 27

Liczba godzin
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
5
10
15

23

20

40

usług publicznych na
obszarach miejskich
Razem

BS: 40

BN: 73

Razem AS+BS = 100
Razem AN+BN = 100
Egzamin (E) = 3
Egzamin (E) = 3
Łącznie AS+BS+E= 103
Łącznie AN+BN+E = 103
14. Słowa klucze: studia foresightowe, scenariusze ewolucji zmian
15. Treść przedmiotu:
1. Studia foresightowe - wprowadzenie do problematyki; geneza, pojęcia, idee.
2. Podstawy koncepcyjne studiów foresightowych w gospodarce miejskiej i sektorze nieruchomości.
3. Foresight strategiczny - tworzenie studiów foresightowych.
4. Foresight strategiczny i jego produkty.
5. Foresight strategiczny i jego narzędzia.
6. Foresight strategiczny i jego procedury.
7. Foresight strategiczny - odczytywanie i aplikacja studiów foresightowych.
8. Studia foresightowe - wyzwania na przyszłość.
16. Efekty uczenia się dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby weryfikacji osiągnięcia
Symbole efektów
uczenia się dla
kierunku

Metody weryfikacji
osiągnięcia efektów
kształcenia dla
przedmiotu

Dokumentacja

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu fakty
i zjawiska oraz dotyczące ich teorie wyjaśniające
złożone zależności między nimi, stanowiące
zaawansowaną i podbudowaną teoretycznie
wiedzę z zakresu ekonomii, w szczególności
gospodarki miejskiej oraz zna i rozumie w sposób
pogłębiony wybrane zagadnienia związane
z nieruchomościami w zakresie finansów
i zarządzania. Pozyskuje zaawansowaną wiedzę w
zakresie studiów foresightowych.
Zna i rozumie w pogłębionym stopniu metodykę
badań naukowych w zakresie dyscypliny ekonomia
i finanse, w tym zna zaawansowane metody
matematyczno-statystyczne
i
narzędzia
informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji
danych ekonomicznych i społecznych w zakresie
gospodarki miejskiej i nieruchomości.
Umiejętności

Egzamin pisemny

Karta z egzaminu

Egzamin pisemny

Karta z egzaminu

Potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę
w zakresie studiów foresightowych - formułować
oraz rozwiązywać (w tym innowacyjnie) złożone i
nietypowe problemy gospodarki miejskiej
i nieruchomości, a także podejmować decyzje
dotyczące procesów gospodarczych w warunkach
niepewności z uwzględnieniem właściwego doboru
źródeł, dokonywania ich oceny, syntezy
i twórczej interpretacji wiedzy i informacji, doboru
i stosowania, przystosowania lub opracowania
nowych
właściwych
narzędzi,
w
tym
zaawansowanych
technik
informacyjnokomunikacyjnych.

Raport z realizacji
projektu
studialnego

Raport studialny

Efekty kształcenia dla przedmiotu
Wiedza

GMIN2_W01

GMIN2_W03

GMIN2_U02

60

GMIN2_U05

Potrafi komunikować się ze zróżnicowanymi
kręgami odbiorców posługując się specjalistyczną
terminologią z zakresu dyscypliny ekonomia i
finanse, w tym gospodarki miejskiej i
nieruchomości, przedstawiać i oceniać różne
opinie i stanowiska, w tym brać udział w debatach.
Kompetencje społeczne

Jest gotów do działań przedsiębiorczych
wykorzystując techniki studiów foresightowych.
GMIN2_K05
Jest gotów do odpowiedniego i odpowiedzialnego
pełnienia ról zawodowych w ramach podmiotów
gospodarki miejskiej i nieruchomości, w tym
rozwijania dorobku zawodu, podtrzymywania
etosu zawodu, przestrzegania zasad etyki
zawodowej oraz kodeksów dobrych praktyk.
17. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu:

Raport z realizacji
projektu
studialnego

Raport studialny

GMIN2_K04

Lp.

Forma i warunki
zaliczenia przedmiotu

Opis

1.

Raport z realizacji
projektu
studialnego i
egzamin pisemny

Raport studialny
i karta z
egzaminu

Udział w ocenie z przedmiotu (w %)*

Zestaw egzaminacyjny pytań
problemowych i
50
metodycznych
2.
Raport z pracy
Raport studialny
50
studialnej
realizowany w zespołach
* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu wynosi
minimum 30%
18. Literatura
Literatura obowiązkowa:
1. Biniecki J., Klasik A., Ochojski A.: Metropolitalny foresight strategiczny. Wyd. Studia Komitetu Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju PAN Tom CLVIII, Warszawa, 2014.
2. Trząski L. (red.): Wyzwania zrównoważonego użytkowania terenu na przykładzie województwa śląskiego scenariusze 2050. Wyd. GIG, Katowice, 2012.
3. Ravetz J., Miles I.: Foresight in cities: on the possibility of a strategic urban intelligence. (w:) Foresight. Wyd.
Vol. 18, Iss. 5, 2016. http://dx.doi.org/10.1108/FS-06-2015-0037
Literatura zalecana:
1. Studia przypadku – www
2. ET2050. Territorial Scenarios and Visions for Europe. Second Interim Report. Wyd. ESPON, 2013.
3. Klasik A., Kuźnik K., Ochojski A.: Przyszłość metropolii i regionu miejskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2019
Egzamin pisemny

19. Język wykładowy: polski
20. Zalecenia prowadzących przedmiot:
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Rok 2, semestr 3
Przedsiębiorczość społeczna
Seminarium mgr
Wycena nieruchomości zurbanizowanych SPEC: NIERUCHOMOŚCI
Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi SPEC: NIERUCHOMOŚCI
Governance i metody partycypacyjne SPEC: PRM
Geomarketing SPEC: PRM

Przedsiębiorczość społeczna
KARTA OPISU PRZEDMIOTU {wg Zarządzenia Rektora UE Katowice nr 56/2019}
Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy obu form zajęć.
1.Nazwa przedmiotu:
2. Kod przedmiotu: {nie wypełniać}
j. polski: Przedsiębiorczość społeczna
Liczba punktów ECTS: 4
j. angielski: Social entrepreneurship
Forma zaliczenia przedmiotu: E {E lub Z}
Rok rozpoczęcia cyklu
kształcenia: 2020/2021
3. Kierunek: GOSPODARKA MIEJSKA I NIERUCHOMOŚCI
4. Katedra kuratora Kierunku: Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych
5. Prowadzący: Wykład: dr Martyna Wronka-Pośpiech
Ćwiczenia: …
Laboratorium: …
Egzaminator: dr Martyna Wronka-Pośpiech
6. Katedra prowadzącego: Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego
7. Liczba godzin kontaktu ze studentem:
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
lektoraty
laboratoria
seminarium
e-learning
inne
Razem godzin:
egzamin (godz.)

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

15

12

15

12

8. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr
Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2
Semestr rozpoczęcia przedmiotu: 3
9. Stopień kształcenia: (mgr)

10. Status przedmiotu {oznaczyć znakiem „x”}
Obowiązkowy dla kierunku X
Obowiązkowy dla specjalności ...
Do wyboru …

11. Wymagania
Obowiązkowe: Zalecane: 12. Cele przedmiotu:
– Zrozumienie istoty przedsiębiorczości i zapoznanie studentów z ewolucją tego zjawiska.
– Charakterystyka podstawowych rodzajów przedsiębiorczości: indywidualnej, korporacyjnej, w sektorze
publicznym i społecznym, w mieście.
– Zrozumienie zasad i instrumentów działania przedsiębiorcy w sektorze publicznym i społecznym.
– Refleksja nad uwarunkowaniami procesu tworzenia i wdrażania innowacji w mieście.
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–

Rozwijanie umiejętności wskazywania, które kierunki rozwoju mają cechy nowoczesności a które nie,
kształtowanie marki miasta, dbanie o środowisko naturalne miast.

13. Metody nauczania i studiowania:
A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym:
Lp.

Metody nauczania

1.

Wykład interaktywny

Opis
Wykorzystanie
dyskusji, studiów
przypadków do
rozwiązywania
problemów,
poszukiwanie
związków
przyczynowoskutkowych

Razem
B. W ramach samodzielnej pracy studenta:
Lp.

Metody studiowania

Liczba godzin
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
15
12

AS: 15

Opis

AN: 12

Liczba godzin
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
30
30

1.

Studiowanie
przyczynowo-skutkowe
z wykorzystaniem
literatury

Samodzielne
poszukiwanie
rozwiązań wybranych
problemów

2.

Analiza notatek z
wykładów

Przyswojenie materiału
zaprezentowanego na
wykładach

20

20

3.

Praca projektowa

Przygotowanie projektu
wdrożenia innowacji
społecznej
rozwiązującej
konkretny problem
społeczny

10

13

…
Razem

BS: 60

Razem AS+BS = 75
Egzamin (E) = 0
Łącznie AS+BS+E= 75

BN: 60

Razem AN+BN = 75
Egzamin (E) = 0
Łącznie AN+BN+E = 75

14. Słowa klucze: przedsiębiorczość społeczna, ekonomia społeczna, innowacje społeczne
15. Treść przedmiotu:
1. Organizacja jako podmiot ekonomii społecznej oraz rodzaje podmiotów ekonomii społecznej.
2. Istota przedsiębiorczości społecznej.
3. Przedsiębiorczość społeczna a ekonomia społeczna i polityka społeczna.
4. Przedsiębiorczość społeczna a innowacyjność.
5. Działalność gospodarcza i społeczna podmiotów ekonomii społecznej.
6. Partycypacyjne zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym.
7. Ryzyko ekonomiczne i społeczne w funkcjonowaniu podmiotów ekonomii społecznej.
8. Kultura organizacyjna w zarządzaniu przedsiębiorstwem społecznym.
9. Źródła innowacji - analiza i ocena możliwości wykorzystania przez przedsiębiorstwo trzeciego sektora.
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10. Misja a strategia innowacji w organizacji przedsiębiorczości społecznej.
11. Światowe doświadczenia w kreowaniu innowacji w przedsiębiorstwach społecznych.
16. Efekty uczenia się dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby weryfikacji osiągnięcia
Symbole efektów
uczenia się dla
kierunku

Metody weryfikacji
osiągnięcia efektów
kształcenia dla
przedmiotu

Dokumentacja

Identyfikuje w pogłębionym stopniu podmioty
gospodarujące w zakresie gospodarki miejskiej
i nieruchomości oraz charakteryzuje zasady ich
działania (w sposób pogłębiony opisuje działania
podejmowane w ramach przedsiębiorczości
społecznej)
Zna i rozumie w pogłębionym stopniu
ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania
działań
podmiotów
gospodarujących
w gospodarce miejskiej i nieruchomościach,
w tym w zakresie ochrony własności przemysłowej
i prawa autorskiego (rozumie istotę procesu
przedsiębiorczego oraz jego specyfikę w sektorze
publicznym)
Umiejętności

Test

Lista pytań, karty
odpowiedzi

Test

Lista pytań, karty
odpowiedzi

Potrafi
planować
i
organizować
pracę
indywidualną oraz zespołową, w tym kierować
zespołami oraz współpracować z innymi zespołami
w zakresie rozwiązywania problemów z zakresu
ekonomii miejskiej i nieruchomości oraz dyscyplin
pokrewnych
(poprawnie
interpretuje
i wyjaśnia działania w ramach przedsiębiorczości
miejskiej)
Potrafi samodzielnie planować i realizować własne
uczenie się przez całe życie oraz ukierunkowywać
innych w tym zakresie (samodzielnie uzupełnia
wiedzę z zakresu przedsiębiorczości społecznej).
Kompetencje społeczne

Ocena
zaprezentowanej
prezentacji i/lub
pracy projektowej

Zarchiwizowane
opisy pracy
projektowej

Ocena
zaprezentowanej
prezentacji i/lub
pracy projektowej

Zarchiwizowane
opisy pracy
projektowej

Jest gotów do działań przedsiębiorczych (Student
podejmuje inicjatywy których celem jest
podnoszenie jakości życia w społeczności lokalnej
oraz rozwiązywanie problemów społecznych)

Grupowe
rozwiązywanie
problemów
związanych z
analizą
funkcjonowania
miasta

Ocena jakości
pracy w grupie i
kapitału
społecznego
studenta w
konsekwencji
obserwacji
uczestniczącej
prowadzącego
zajęcia

Efekty kształcenia dla przedmiotu
Wiedza

GMIN2_W05

GMIN2_W08

GMIN2_U07

GMIN2_U08

GMIN2_K04

17. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu:
Lp.

Forma i warunki
zaliczenia przedmiotu

Opis
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Udział w ocenie z przedmiotu (w %)*

1.

Praca pisemna bez
możliwości
korzystania z
podręczników
Praca grupowa

Praca pisemna lub
80%
odpowiedź ustna bez
możliwości korzystania z
podręczników
2.
Przygotowanie projektu
20%
wdrożenia innowacji
społecznej rozwiązującej
konkretny problem
społeczny
* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu wynosi
minimum 30%
18. Literatura
Literatura obowiązkowa:
1. [red] E. Leś, M. Ołdak: Przedsiębiorstwo społeczne w rozwoju lokalnym. Wyd. Collegium Civitas Press,
Warszawa, 2007.
2. [red.] D. Kwiecińska, A. Pacut: Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej. Wyd.
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków, 2008.
3. J. Hausner, N. Laurisz: Czynniki krytyczne tworzenia przedsiębiorstw społecznych. Przedsiębiorstwo
społeczne. Konceptualizacja (w:) Przedsiębiorstwo społeczne w Polsce. Teoria i praktyka (red.) J. Hausner.
Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji, Kraków, 2008.
4. K. Osiborska, A. Szczucka, M. Tragasz: Przegląd badań podmiotów ekonomii społecznej na świecie. Raport
z
analizy
danych
zastanych.
2009.
http://www.ekonomiaspoleczna.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/Biblioteka/2009.6.pdf
Literatura zalecana:
1. D. Bornstein: Jak zmieniać świat. Przedsiębiorcy społeczni - wizjonerzy naszych czasów. Wyd. Anwero,
Gdańsk, 2009.
2. A. Rymsza: Bariery rozwoju przedsiębiorczości społecznej w Polsce w świetle kultury organizacyjnej III
sektora.
Wyd.
EKONOMIA
SPOŁECZNA
TEKSTY,
2006.
http://es.teksty.ekonomiaspoleczna.pl/pdf/2006_32_es_teksty.pdf
19. Język wykładowy: polski
20. Zalecenia prowadzących przedmiot: -

Wycena nieruchomości zurbanizowanych
KARTA OPISU PRZEDMIOTU {wg Zarządzenia Rektora UE Katowice nr 56/2019}
Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy obu form zajęć.
1.Nazwa przedmiotu:
2. Kod przedmiotu: {nie wypełniać}
j. polski: Wycena nieruchomości zurbanizowanych
Liczba punktów ECTS: 4
j. angielski: Urban real estate valuation
Forma zaliczenia przedmiotu: E
Rok rozpoczęcia cyklu
kształcenia: 2020/2021
3. Kierunek: GOSPODARKA MIEJSKA I NIERUCHOMOŚCI
4. Katedra kuratora Kierunku: Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych
5. Prowadzący: Wykład: dr Adam Polko, dr Radosław Cyran
Ćwiczenia: dr Adam Polko, dr Radosław Cyran, mgr Piotr Rykała
Laboratorium:
Egzaminator: dr Adam Polko, dr Radosław Cyran
6. Katedra prowadzącego: Katedra Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej
7. Liczba godzin kontaktu ze studentem:
Forma zajęć

Studia stacjonarne
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Studia niestacjonarne

wykład
ćwiczenia
lektoraty
laboratoria
seminarium
e-learning
inne
Razem godzin:
egzamin (godz.)

30
30

15
15

60
3

30
3

8. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr
Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2
Semestr rozpoczęcia przedmiotu: III
9. Stopień kształcenia: (mgr)

10. Status przedmiotu {oznaczyć znakiem „x”}
Obowiązkowy dla kierunku
Obowiązkowy dla specjalności X
Do wyboru

11. Wymagania
Obowiązkowe: Zalecane: 12. Cele przedmiotu:
– Omówienie specyfiki nieruchomości zurbanizowanych jako przedmiotu wyceny.
– Nabycie umiejętności analizy rynków nieruchomości zurbanizowanych w kontekście procesu wyceny.
– Rozwiązywanie praktycznych problemów z zakresu zastosowania poszczególnych podejść, metod i technik
wyceny nieruchomości zurbanizowanych.
13. Metody nauczania i studiowania:
A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym:

Lp.
1.

2.

Metody nauczania

Opis

Wykład aktywny z
wykorzystaniem technik
multimedialnych
Wykład z wykorzystaniem
studiów przypadków

3.

Analizy

4.

Opracowanie projektów

Omówienie specyfiki wyceny
nieruchomości
zurbanizowanych
Analiza operatów
szacunkowych prezentujących
różne podejścia, metody i
techniki wyceny nieruchomości
zurbanizowanych
Przeprowadzanie analiz rynków
nieruchomości
zurbanizowanych na potrzeby
wyceny
Praktyczne zastosowanie
podejścia wyceny
nieruchomości
zurbanizowanych

Razem
B. W ramach samodzielnej pracy studenta:

Lp.
1.

Metody studiowania
Przygotowanie projektu

Liczba godzin
Studia
Studia
stacjonarne
niestacjonarne
20
10

10

5

20

10

10

5

AS: 60

Opis
Praktyczne zastosowanie podejścia
wyceny nieruchomości - przygotowanie
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AN: 30

Liczba godzin
Studia
Studia
stacjonarne
niestacjonarne
20
20

2.

Analiza materiałów
źródłowych

3.

Analizy

wybranych fragmentów operatów
szacunkowych
Studia literaturowe: lektura
podręczników, analiza aktów prawnych,
standardów zawodowych i materiałów z
wykładów
Analizy rynków nieruchomości
zurbanizowanych na potrzeby wyceny
Razem

Razem AS+BS = 100
Egzamin (E) = 3
Łącznie AS+BS+E= 103

10

30

10

20

BS: 40

BN: 70

Razem AN+BN = 100
Egzamin (E) = 3
Łącznie AN+BN+E = 103

14. Słowa klucze: wycena nieruchomości zurbanizowanych
15. Treść przedmiotu:
1. Cechy i klasyfikacje nieruchomości zurbanizowanych.
2. Atrybuty cenotwórcze nieruchomości zurbanizowanych.
3. Specyfika rynków nieruchomości zurbanizowanych.
4. Analiza rynków nieruchomości zurbanizowanych.
5. Wycena gruntów zurbanizowanych przeznaczonych pod zabudowę.
6. Wycena nieruchomości mieszkaniowych – domy jednorodzinne.
7. Wyceny nieruchomości mieszkaniowych – lokale mieszkalne.
8. Wyceny nieruchomości handlowych.
9. Wycena nieruchomości usługowych.
10. Wycena nieruchomości biurowych.
11. Wycena nieruchomości magazynowych.
12. Wycena nieruchomości użyteczności publicznej.
13. Wycena terenów przemysłowych i poprzemysłowych.
16. Efekty uczenia się dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby weryfikacji osiągnięcia
Symbole efektów
uczenia się dla
kierunku

Efekty kształcenia dla przedmiotu

Metody weryfikacji
osiągnięcia efektów
kształcenia dla
przedmiotu

Dokumentacja

Kolokwium
pisemne

Wypełniony
przez studenta
formularz
egzaminu

Wiedza
GMIN2_W01

GMIN2_W05

GMIN2_W07

GMIN2_U01

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu fakty i
zjawiska oraz dotyczące ich teorie wyjaśniające
złożone zależności między nimi, stanowiące
zaawansowaną i podbudowaną teoretycznie
wiedzę z zakresu wyceny nieruchomości na
terenach miejskich
Identyfikuje w pogłębionym stopniu podmioty
funkcjonujące na rynkach nieruchomości
zurbanizowanych w kontekście procesu wyceny
Zna i rozumie w pogłębionym stopniu dylematy w
obszarze wyceny różnych typów nieruchomości
w kompleksowym otoczeniu jakim jest
przestrzeń miejska
Umiejętności
Potrafi identyfikować i intepretować zjawiska
i procesy społeczno-ekonomiczne w gospodarce
miejskiej i nieruchomościach z wykorzystaniem
pogłębionej
wiedzy
z
zakresu
wyceny
nieruchomości zurbanizowanych
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Ocena projektów
przygotowanych w
grupach

Kolokwium
pisemne
Ocena projektów
przygotowanych w

Projekty
przekazane w
formie
elektronicznej

Wypełniony
przez studenta
formularz
egzaminu

GMIN2_U03

Potrafi gromadzić i interpretować dane potrzebne
do analizowania i prognozowania procesów na
rynkach
nieruchomości
w
miastach
wykorzystaniem
zaawansowanych
metod
i narzędzi fundamentalnych dla wyceny
nieruchomości
Potrafi komunikować się ze zróżnicowanymi
kręgami odbiorców posługując się specjalistyczną
terminologią z zakresu dyscypliny gospodarki
miejskiej
i
wyceny
nieruchomości
zurbanizowanych, przedstawiać i oceniać różne
opinie i stanowiska, w tym brać udział w debatach
oraz je prowadzić
Kompetencje społeczne

grupach w tym ich
obrona

Projekty
przekazane w
formie
elektronicznej

Jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści,
w tym zwłaszcza z obszaru gospodarki miejskiej i
wyceny nieruchomości zurbanizowanych
Jest gotów do wypełniania różnego typu
GMIN2_K03
zobowiązań społecznych w zakresie gospodarki
miejskiej
i
wyceny
nieruchomości
zurbanizowanych
17. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu:

Ocena projektów
przygotowanego w
grupach
Obrona projektów
w trakcie debaty

Projekty
przekazane w
formie
elektronicznej
Dokumentacja z
zajęć

GMIN2_U05

GMIN2_K01

Lp.
1.

Forma i warunki
zaliczenia przedmiotu
Kolokwium pisemne

Opis

Udział w ocenie z przedmiotu (w %)*

Zestaw pytań otwartych,
40%
testowych i zadań
2.
Projekty
Praca w grupach przygotowanie wybranego
40%
fragmentu operatu
szacunkowego
3.
Obrona projektów
Prezentacja i dyskusja nad
20%
projektami
* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu wynosi
minimum 30%
18. Literatura
Literatura obowiązkowa:
1. Dydenko J. (red.): Szacowanie nieruchomości: rzeczoznawstwo majątkowe . Wyd. LEX a Wolters Kluwer
business, Warszawa, 2012.
2. Traczyk J.: Zasady szacowania wartości odtworzeniowej obiektów budowalnych, Wydawnictwo Promocja,
2017.
3. Cymerman R., Nowak A.: Zadania rachunkowe dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych. Wyd.
Educaterra,, Olsztyn, 2008.
4. Źróbek S.: Metodyka określania wartości rynkowej, Educaterra, Olsztyn 2006.
Literatura zalecana:
1. Wycena budynków - poradnik, WACETOB sp. z o.o., Warszawa 2001.
2. Wycena nieruchomości. Appraisal Insitute. Wydanie polskie Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców
Majątkowych, Warszawa 2000.
19. Język wykładowy: polski
20. Zalecenia prowadzących przedmiot:
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Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi
KARTA OPISU PRZEDMIOTU {wg Zarządzenia Rektora UE Katowice nr 56/2019}
Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy obu form zajęć.
1.Nazwa przedmiotu:
2. Kod przedmiotu: {nie wypełniać}
j. polski: Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi
Liczba punktów ECTS:4
j. angielski: Management of commercial real estates
Forma zaliczenia przedmiotu: E
Rok rozpoczęcia cyklu
kształcenia: 2020/2021
3. Kierunek: GOSPODARKA MIEJSKA I NIERUCHOMOŚCI
4. Katedra kuratora Kierunku: Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych
5. Prowadzący: Wykład: M.Twardzik, A.Polko, R.Cyran
Ćwiczenia: M.Twardzik, A.Polko, R.Cyran
Laboratorium: …
Egzaminator: M.Twardzik, A.Polko, R.Cyran
6. Katedra prowadzącego: Katedra Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej, Badań Strategicznych i Regionalnych
7. Liczba godzin kontaktu ze studentem:
Forma zajęć

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

30
30

15
15

60
3

30
3

wykład
ćwiczenia
lektoraty
laboratoria
seminarium
e-learning
inne
Razem godzin:
egzamin (godz.)
8. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr
Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2
Semestr rozpoczęcia przedmiotu: 3
9. Stopień kształcenia: (mgr)

10. Status przedmiotu {oznaczyć znakiem „x”}
Obowiązkowy dla kierunku X
Obowiązkowy dla specjalności X
Do wyboru

11. Wymagania
Obowiązkowe:
Zalecane:
12. Cele przedmiotu:
– Celem przedmiotu jest określenie obszarów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi oraz roli zarządcy w
procesie zarządzania nieruchomością. Celem dydaktycznym jest zapoznanie studentów z zasadami
zarządzania nieruchomościami komercyjnymi.
13. Metody nauczania i studiowania:
A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym:
Lp.

Metody nauczania

1.

Ćwiczenia z
wykorzystaniem
studiów przypadków

Opis
Studia przypadków
oraz praca w grupach
nad praktycznymi
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Liczba godzin
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
30
15

2.

Wykład aktywny

problemami dot.
zarządzania
nieruchomościami
komercyjnymi
Przedstawienie
podstaw
teoretycznych
zarządzania
wybranymi typami
nieruchomości
komercyjnych

Razem
B. W ramach samodzielnej pracy studenta:
Lp.

Metody studiowania

1.

Analiza materiałów
źródłowych

2.

Praca grupowa nad
studium przypadku

30

AS: 60

Opis
Zapoznanie się z
literaturą przedmiotu,
aktami prawnymi,
materiałami
źródłowymi oraz
analiza materiałów z
wykładów i ćwiczeń
Praca w grupach nad
praktycznymi
problemami dot.
zarządzania
nieruchomościami
komercyjnymi

Razem

AN: 30

Liczba godzin
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
5
20

10

BS: 15

Razem AS+BS = 75
Egzamin (E) = 3
Łącznie AS+BS+E= 78

15

25

BN: 45

Razem AN+BN = 75
Egzamin (E) = 3
Łącznie AN+BN+E = 78

14. Słowa klucze: nieruchomości inwestycyjne, nieruchomości komercyjne, nieruchomości handlowe, zarządca
nieruchomości
15. Treść przedmiotu:
1. Pojęcie, typologia i cechy nieruchomości komercyjnych.
2. Zasady funkcjonowania rynków nieruchomości komercyjnych.
3. Podstawowe założenia zarządzania nieruchomościami komercyjnymi.
4. Zarządzanie nieruchomościami handlowymi - analiza lokalizacji obiektów handlowych, ocena zasięgu rynku
Zarządzanie nieruchomościami handlowymi - strategie doboru najemców w obiektach handlowych (tenant
mix).
5. Umowy najmu w obiektach komercyjnych.
6. Rola zarządcy nieruchomości.
7. Rodzaje czynszów i opłat związanych z najmem.
8. Zarządzanie nieruchomościami biurowymi - strategie zarządzania biurowcami.
9. Zarządzanie nieruchomościami sportowymi i rekreacyjnymi.
10. Zarządzanie obiektami użyteczności publicznej.
16. Efekty uczenia się dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby weryfikacji osiągnięcia
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Symbole efektów
uczenia się dla
kierunku

Efekty kształcenia dla przedmiotu

Metody weryfikacji
osiągnięcia efektów
kształcenia dla
przedmiotu

Dokumentacja

Studia przypadków
realizowane na
zajęciach oraz
kolokwium pisemne

Formularze
studiów
przypadków oraz
kolokwium
pisemnego

Studia przypadków
realizowane na
zajęciach oraz
kolokwium pisemne

Formularze
studiów
przypadków oraz
kolokwium
pisemnego

Studia przypadków
realizowane na
zajęciach

Formularze
studiów
przypadków

Wiedza
GMIN2_W05

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
podmioty gospodarujące w zakresie metod i
narzędzi zarządzania wybranymi typami
nieruchomości komercyjnych
Umiejętności

GMIN2_U02

Student potrafi rozwiązywać praktyczne problemy
związane z zarządzaniem wybranymi typami
nieruchomości komercyjnych

Kompetencje społeczne
GMIN2_K01

Jest gotów do oceny własnej wiedzy i umiejętności
z zakresu zarządzania wybranymi typami
nieruchomości komercyjnych, jest gotów do
pracy indywidualnej oraz w grupach

17. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu:
Lp.
1.

Forma i warunki
zaliczenia przedmiotu

Opis

Praca w grupach nad
studium przypadku

Udział w ocenie z przedmiotu (w %)*

Studia przypadków dot.
zarządzania wybranymi
rodzajami nieruchomości
komercyjnych (np.
wypracowanie
50%
rekomendacji dot. doboru
najemców w
nowoprojektowanym
centrum handlowym
2.
Test egzaminacyjny
Zestaw pytań zamkniętych i
50 %
otwartych
* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu wynosi
minimum 30%
18. Literatura
Literatura obowiązkowa:
1. Praca zbiorowa pod redakcją M. Bryxa: Wprowadzenie do zarządzania nieruchomością. Poltext, Warszawa,
2004.
2. Tertelis M.: Umowa o zarządzanie nieruchomością. Wyd. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2003.
3. Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi. Praca zbiorowa pod red. I. Foryś. Poltext, Warszawa 2006.
Literatura zalecana:
1. Zarządzanie nieruchomościami. Praca zbiorowa pod red. E. Kucharskiej-Stasiak. Instytut nieruchomości
Valor, Łódź 2000.
2. Nieruchomości w Polsce. Pośrednictwo i zarządzanie. Kompendium. Europejski Instytut Nieruchomości,
Warszawa-Kraków, 2007
19. Język wykładowy: polski
20. Zalecenia prowadzących przedmiot:
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Governance i metody partycypacyjne
KARTA OPISU PRZEDMIOTU {wg Zarządzenia Rektora UE Katowice nr 56/2019}
Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy obu form zajęć.
1.Nazwa przedmiotu:
2. Kod przedmiotu: {nie wypełniać}
j. polski: Governance i metody partycypacyjne
Liczba punktów ECTS: 4
j. angielski: Governance and participative actions
Forma zaliczenia przedmiotu: E {E lub Z}
Rok rozpoczęcia cyklu
kształcenia: 2020/2021
3. Kierunek: GOSPODARKA MIEJSKA I NIERUCHOMOŚCI
4. Katedra kuratora Kierunku: Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych
5. Prowadzący: Wykład: A. Ochojski, A. Polko, M. Baron, M. Czornik
Ćwiczenia:
Laboratorium:
Egzaminator: A. Ochojski, A. Polko, M. Baron, M. Czornik
6. Katedra prowadzącego: KBSiR
7. Liczba godzin kontaktu ze studentem:
Forma zajęć

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

30
30

15
15

60
3

30
3

wykład
ćwiczenia
lektoraty
laboratoria
seminarium
e-learning
inne
Razem godzin:
egzamin (godz.)
8. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr
Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2
Semestr rozpoczęcia przedmiotu: 3
9. Stopień kształcenia: (mgr)

10. Status przedmiotu {oznaczyć znakiem „x”}
Obowiązkowy dla kierunku
Obowiązkowy dla specjalności X
Do wyboru

11. Wymagania
Obowiązkowe: Ekonomia
Zalecane: Ekonomia miejska
12. Cele przedmiotu:
– Zaawansowanie zagadnień związanych z procesami współrządzenia i współzarządzania.
– Uzyskanie pogłębionej wiedzy i umiejętności w zakresie wielowymiarowych analiz procesu współrządzenia i
współzarządzania oraz formułowania rekomendacji dla interesariuszy tego procesu.
– Rozwinięcie umiejętności przygotowywania i gotowości do stosowania metod partycypacji i prowadzenia
działań wpisujących się w model demokracji deliberacyjnej.
13. Metody nauczania i studiowania:
A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym:
Lp.
1.

Metody nauczania
Wykład z
wykorzystaniem
technik
multimedialnych

Opis
Omówienie podstaw
teoretycznych i
metodycznych wraz z
dyskusją
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Liczba godzin
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
30
15

2.

Prace studialne –
raport

Wykorzystanie
studium przypadków
oraz dyskusji do
rozwiązywania
problemów

Razem
B. W ramach samodzielnej pracy studenta:
Lp.

Metody studiowania

1.

Studia literaturowe

2.

Analiza materiałów
źródłowych

3.

Przygotowanie raportu

30

AS: 60

AN: 30

Liczba godzin
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
5
10

Opis
Lektura prac
naukowych
Analiza materiałów
dotyczących studiów
przypadku
Praca w grupach dot.
umiejętności
przygotowywania i
gotowości do
wdrażania
instrumentów
służących świadczeniu
usług publicznych na
obszarach miejskich

Razem

15

BS: 20

5

10

10

30

BN: 50

Razem AS+BS = 80
Razem AN+BN = 80
Egzamin (E) = 3
Egzamin (E) = 3
Łącznie AS+BS+E= 83
Łącznie AN+BN+E = 83
14. Słowa klucze: governance, partycypacja, partnerstwo, sieciowanie, demokracja deliberacyjna
15. Treść przedmiotu:
1. Governance – podstawy pojęciowe, metody badań.
2. Mechanizmy współrządzenia i współzarządzania rozwojem miast i obszarów miejskich.
3. Demokracja bezpośrednia, reprezentatywna i deliberacyjna – podstawy koncepcyjne i aplikacje.
4. Zastosowanie mechanizmów governance w miastach i obszarach miejskich – doświadczenia polskie
i międzynarodowe. (lokalne inicjatywy inwestycyjne, strategie i programy, plany działania, budżet
obywatelski, usługi publiczne, ruchy miejskie, urban commons, i in.).
5. Goverance i metody partycypacyjne, a nowe technologie.
16. Efekty uczenia się dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby weryfikacji osiągnięcia
Symbole efektów
uczenia się dla
kierunku

Efekty kształcenia dla przedmiotu

Metody weryfikacji
osiągnięcia efektów
kształcenia dla
przedmiotu

Dokumentacja

Wiedza
GMIN2_W05

GMIN2_W08

Identyfikuje w pogłębionym stopniu podmioty
gospodarujące w zakresie gospodarki miejskiej
i nieruchomości oraz charakteryzuje zasady ich
działania w warunkach wielopodmiotowości
decyzyjnej
Zna i rozumie w pogłębionym stopniu
ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania
działań
podmiotów
gospodarujących
w gospodarce miejskiej i nieruchomościach,
w tym w zakresie ochrony własności przemysłowej
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Egzamin ustny

Karta z
notatkami z
egzaminu

i prawa autorskiego
warunkach demokracji

poruszających

się

w

Umiejętności
GMIN2_U07

GMIN2_U08

Potrafi
planować
i
organizować
pracę
indywidualną oraz zespołową, w tym kierować
zespołami oraz współpracować z innymi zespołami
w zakresie rozwiązywania problemów z zakresu
ekonomii miejskiej i nieruchomości oraz dyscyplin
pokrewnych
Potrafi samodzielnie planować i realizować własne
uczenie się przez całe życie oraz ukierunkowywać
innych w tym zakresie

Raport z realizacji
projektu
studialnego

Raport studialny

Raport z realizacji
projektu
studialnego i
egzamin ustny

Raport studialny
i karta z
notatkami z
egzaminu

Kompetencje społeczne
GMIN2_K04

Jest gotów do działań przedsiębiorczych wykazując
się inicjatywą w zakresie analizowanych
przedsięwzięć dotyczących współpracy lokalnej

17. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu:
Lp.

Forma i warunki
zaliczenia przedmiotu

Opis

1.

Udział w ocenie z przedmiotu (w %)*

Dyskusja indywidualna
dotycząca problematyki
Egzamin ustny
50%
badań i wdrożeń w obszarze
governance
2.
Raport studialny
realizowany w zespołach
Raport z pracy
ilustrujący uwarunkowania i
50%
studialnej
efekty procesu
współrządzenia i
współzarządzania
* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu wynosi
minimum 30%
18. Literatura
Literatura obowiązkowa:
1. Barczyk Z., (2010) Przedsiębiorczy samorząd lokalny i jego instytucje, Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
2. Abramowicz B., (2011) Koncepcja demokracji deliberacyjnej jako odpowiedź na postulaty usprawnienia
demokracji przedstawicielskiej, Ruch prawniczy, ekonomiczny, socjologiczny, zeszyt 4, ss. 215-229
3. Osborne D., Gaebler T., Rządzić inaczej, Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań, 1992.
Literatura zalecana:
1. Studia przypadku – www
2. Kuźnik F.: Polityka rozwoju i zarządzanie usługami publicznymi w strukturach samorządowych. Wyd. Polska
Akademia Nauk KPZK PAN, Warszawa, 2012.
19. Język wykładowy: polski
20. Zalecenia prowadzących przedmiot:
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Geomarketing
KARTA OPISU PRZEDMIOTU {wg Zarządzenia Rektora UE Katowice nr 56/2019}
Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy obu form zajęć.
1. Nazwa przedmiotu:
2. Kod przedmiotu: {nie wypełniać}
j. polski: Geomarketing
Liczba punktów ECTS: 4
j. angielski: Geomarketing
Forma zaliczenia przedmiotu: E
Rok rozpoczęcia cyklu
kształcenia: 2020/2021
3. Kierunek: GOSPODARKA MIEJSKA I NIERUCHOMOŚCI
4. Katedra kuratora Kierunku: Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych
5. Prowadzący: Wykład: dr Piotr Gibas
Ćwiczenia: mgr Agnieszka Majorek, mgr Klaudia Plac
Laboratorium:
Egzaminator: dr Piotr Gibas
6. Katedra prowadzącego: …Katedra Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej
7. Liczba godzin kontaktu ze studentem:
Forma zajęć

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

30
30

15
15

60
3

30
3

wykład
ćwiczenia
lektoraty
laboratoria
seminarium
e-learning
inne
Razem godzin:
egzamin (godz.)
8. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr
Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2
Semestr rozpoczęcia przedmiotu: 3
9. Stopień kształcenia: (mgr)

10. Status przedmiotu {oznaczyć znakiem „x”}
Obowiązkowy dla kierunku
Obowiązkowy dla specjalności x
Do wyboru

11. Wymagania
Obowiązkowe:
Zalecane:
12. Cele przedmiotu:
– Przedstawienie specjalistycznej wiedzy z zakresu geomarketingu w tym omówienie głównych modeli oraz
sposobów analizowania danych przestrzennych w oprogramowaniu GIS.
– Rozwijanie umiejętności posługiwania się programami GIS w analizowaniu zjawisk gospodarczych i
przestrzennych oraz podejmowaniu racjonalnych decyzji rynkowych.
– Wykształcenie nawyku analitycznego myślenia przy projektowaniu i wykonywaniu zadań z zakresu
geomarketingu w oprogramowaniu GIS.
13. Metody nauczania i studiowania:
A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym:
Lp.

Metody nauczania

Liczba godzin
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne

Opis
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1.

Wykład z
wykorzystaniem
technik
multimedialnych

2.

Laboratorium
komputerowe

3.

Rozwiązywanie zadań i
testów

Wykład z
wykorzystaniem
projektora
multimedialnego
obejmujący
zagadnienia
teoretyczne i
metodyczne,
przykładowe
problemy oraz
sposoby ich
rozwiązania (w
oparciu o
oprogramowanie GIS,
bazy danych i mapy
cyfrowe)
Analiza przypadków
oraz rozwiązywanie
zadań
geomarketingowych
w oprogramowania
Systemów Informacji
Geograficznej (GIS)
Indywidualna praca z
użyciem systemu GIS
sprawdzająca wiedzę i
umiejętności wpajane
na ćwiczeniach
laboratoryjnych stanowi podstawę
zaliczenia przedmiotu

Razem
B. W ramach samodzielnej pracy studenta:
Lp.

Metody studiowania

1.

Samodzielna praca z
wykorzystaniem
komputera

2.

Analiza notatek z
wykładów i ćwiczeń

30

15

28

13

2

2

AS: 60

Opis
Student analizuje
sposoby rozwiązania
podanych studiów
przypadków oraz
samodzielne próbuje
zaaplikować
rozpoznane metodyki
w systemie GIS
Student zapoznaje się z
materiałem
przekazanym mu na
wykładach i
ćwiczeniach

Razem

AN: 30

Liczba godzin
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
30
50

10

BS: 40

Razem AS+BS = 100
Egzamin (E) = 3
Łącznie AS+BS+E= 103

Razem AN+BN = 100
Egzamin (E) = 3
Łącznie AN+BN+E = 103
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20

BN: 70

14. Słowa klucze: mapy gridowe, mapy wektorowe, meta dane, dane ilościowe i jakościowe, profilowanie
konsumentów, analiza konkurencji, analiza lokalizacji, zasięg rynkowy, analiza dostępności przestrzennej
15. Treść przedmiotu:
1. Teoretyczne podstawy big data i badań geomarketingowych.
2. Metody pozyskiwania i obróbki danych ilościowych i jakościowych.
3. Tworzenie i obsługa bazy danych przestrzennych na potrzeby geomarketingu.
4. Metody wizualizacji i raportowania efektów pracy na potrzeby podejmowania decyzji gospodarczych.
5. Mapowanie środowiska biznesu w oprogramowaniu QGIS i SAGA - mapy populacji i potencjału miejsca.
6. Analiza lokalizacji w oprogramowaniu QGIS i SAGA - elipsy odchyleń standardowych i linie przełamania
wpływu.
7. Analiza zasięgów rynkowych w oprogramowaniu QGIS i SAGA - modele sieciowe i grawitacyjne.
8. Analiza dostępności w oprogramowaniu QGIS i SAGA - model zlewni i jego odmiany.
9. Szacowanie wartości nieznanych w oprogramowaniu SAGA i IDRISI - modele interpolacyjne
i ekonometryczne.
10. Prognozowanie stanów przyszłych - modelowanie zmian na miejskim i ponadlokalnym rynku
nieruchomości gruntowych.
16. Efekty uczenia się dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby weryfikacji osiągnięcia
Symbole efektów
uczenia się dla
kierunku

Metody weryfikacji
osiągnięcia efektów
kształcenia dla
przedmiotu

Dokumentacja

Zna i rozumie metodykę nowoczesnego podejścia
do badań marketingowych w zakresie dyscypliny
ekonomia i finanse, w tym zna najważniejsze
metody matematyczno-statystyczne i narzędzia
geoinformatyczne służące do gromadzenia,
analizy i prezentacji danych odzwierciedlających
procesy gospodarki miejskiej i nieruchomości.
Zna i rozumie w pogłębionym stopniu relacje
metod wykorzystywanych w badaniach
marketingowych
przy
wykorzystaniu
Geograficznych Systemach Informatycznych, w
szczególności służących do badania gospodarki
miejskiej do innych typów metod naukowych
Umiejętności

Wykorzystanie
nabytej wiedzy w
samodzielnej pracy
z
oprogramowaniem
GIS

Wyniki pracy
przy komputerze
(elektroniczna
kopia sposobu
rozwiązania
problemu)

Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do
sformułowania
problemu
badawczego
i przeprowadzenia obliczeń w oprogramowaniu
GIS zmierzających do rozwiązania problemu
z zakresu gospodarki miejskiej i nieruchomości,
w taki sposób by wynik ułatwiły podjęcie decyzji
w
warunkach
niepewności
z uwzględnieniem właściwego doboru źródeł,
dokonywania ich oceny, syntezy informacji,
doboru i stosowania właściwych algorytmów
i procesów, w tym zaawansowanych technik
informacyjno-komunikacyjnych
i wizualizacyjnych.
Potrafi
zgromadzić,
scalić,
przekształcić
i interpretować dane i metadane przestrzenne
potrzebne do analizowania i prognozowania
procesów w ekonomii, w szczególności
w gospodarce miejskiej i nieruchomościach
z
wykorzystaniem
metod
i
narzędzi

Wykorzystanie
nabytej wiedzy w
samodzielnej pracy
z
oprogramowaniem
GIS

Wyniki pracy
przy komputerze
(elektroniczna
kopia sposobu
rozwiązania
problemu)

Efekty kształcenia dla przedmiotu
Wiedza

GMIN2_W03

GMIN2_W04

GMIN2_U02

GMIN2_U03
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GMIN2_U08

GMIN2_K02

fundamentalnych dla badań ekonomicznych i
analiz geoprzestrzennych
Potrafi docenić, samodzielnie zaplanować i
realizować proces własnego uczenie się przez
całe życie oraz ukierunkowywać innych w tym
zakresie…
Kompetencje społeczne
Jest gotów do uznawania roli nowoczesnego
podejścia do analizy marketingowej w
rozwiązywaniu problemów poznawczych i
praktycznych, w tym zwłaszcza w obszarze
gospodarki miejskiej i nieruchomości oraz jest
przygotowany do zasięgania opinii ekspertów z
tej dziedziny oraz właściwego odczytywania
wyników ich analiz

Wykorzystanie
nabytej wiedzy w
samodzielnej pracy
z
oprogramowaniem
GIS

Wyniki pracy
przy komputerze
(elektroniczna
kopia sposobu
rozwiązania
problemu)

17. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu:
Lp.
1.

Forma i warunki
zaliczenia przedmiotu
Egzamin mieszany

Opis

Udział w ocenie z przedmiotu (w %)*

Realizowane samodzielnie
zadanie egzaminacyjne
(składające się z części
50%
praktycznych i teoretycznych)
prowadzone w środowisku GIS
2.
Praca przy
Realizowane samodzielnie
komputerze bez
zadanie zaliczeniowe
możliwości
(składające się z części
50%
korzystania z
praktycznej) prowadzone w
podręczników
środowisku GIS
* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu wynosi
minimum 30%
18. Literatura
Literatura obowiązkowa:
1. Miller F. L. Business analyst, Wyd. ESRI Press, Redlans California, 2011.
2. Mynarski S. (red.) Badania przestrzenne rynku i konsumpcji. Przewodnik metodyczny, PWN, Warszawa 1992.
3. J. Runge, Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej-elementy metodologii, wybrane narzędzia
badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007.
4. Gibas P. (red.): Analiza zmian i prognoza przyrostu zabudowy mieszkaniowej na obszarze Polski do 2020 roku.
Wyd. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 2017
Literatura zalecana:
1. Maguire D. J., Batty M., Goodchild M. F. (ed.): GIS, Spatial Analysis and Modeling. Wyd. ESRI Press, Redlans
California, 2005.
2. Krivoruchko K.: Spatial Statistical Data Analysis for GIS Users (ebook). Wyd. ESRI, 2011.
3. Wang X., vom Hofe R.: Research Methods in Urban and Regional Planning. Wyd. Tsinghua University Press,
Beijing, 2007
4. Tutoriale do oprogramowania IDRISI, QGIS i SAGA
19. Język wykładowy: polski
20. Zalecenia prowadzących przedmiot:
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Rok 2, semestr 4
Miejskie systemy transportowe
Seminarium mgr
Miejskie rynki nieruchomości i miejska przestrzeń publiczna SPEC: NIERUCHOMOŚCI
Strategie gospodarowania nieruchomościami SPEC: NIERUCHOMOŚCI
Monitoring i ewaluacja rozwoju miast SPEC: PRM
Instrumenty finansowe w rozwoju miasta SPEC: PRM

Miejskie systemy transportowe
KARTA OPISU PRZEDMIOTU {wg Zarządzenia Rektora UE Katowice nr 56/2019}
Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy obu form zajęć.
1.Nazwa przedmiotu: MIEJSKIE SYSTEMY TRANSPORTOWE
2. Kod przedmiotu: {nie wypełniać}
j. polski: Miejskie systemy transportowe
Liczba punktów ECTS: 3
j. angielski: Urban transport systems
Forma zaliczenia przedmiotu: E
Rok rozpoczęcia cyklu
kształcenia: 2020/2021
3. Kierunek: GOSPODARKA MIEJSKA I NIERUCHOMOŚCI
4. Katedra kuratora Kierunku: Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych
5. Prowadzący: Wykład: dr Anna Urbanek
Ćwiczenia: dr Anna Urbanek
Laboratorium: …
Egzaminator: dr Anna Urbanek
6. Katedra prowadzącego: Katedra Transportu
7. Liczba godzin kontaktu ze studentem:
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
lektoraty
laboratoria
seminarium
e-learning
inne
Razem godzin:
egzamin (godz.)

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

15
15

12
15

30
3

27
3

8. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr
Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2
Semestr rozpoczęcia przedmiotu: 4
9. Stopień kształcenia: (mgr)

10. Status przedmiotu {oznaczyć znakiem „x”}
Obowiązkowy dla kierunku …
Obowiązkowy dla specjalności ...
Do wyboru …

11. Wymagania
Obowiązkowe: Ekonomia, Ekonomia sektora publicznego
Zalecane: …
12. Cele przedmiotu:
– Uzyskanie przez studentów wiedzy na temat funkcjonowania miejskich systemów transportowych, która dawać
będzie podstawy do oceny lokalnej polityki transportowej
13. Metody nauczania i studiowania:
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A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym:
Lp.

Metody nauczania

1.

Wykład aktywny z
wykorzystaniem
technik
multimedialnych.

2.

Ćwiczenia aktywne z
wykorzystaniem
studiów przypadków

Opis
Wykład uzupełniony
prezentacjami
tabelarycznograficznymi oraz
materiałami audiowizualnymi.
Analiza studiów
przypadków z
praktyki
gospodarczej

Razem
B. W ramach samodzielnej pracy studenta:
Lp.

Metody studiowania

1.

Analiza notatek z
wykładów

2.

Rozwiązywanie studiów
przypadku

3.

Esej

Liczba godzin
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
15
12

15

AS: 30

Opis
Analiza notatek z
wykładu oraz
materiałów
udostępnionych przez
prowadzącego
Analiza funkcjonowania
wskazanych rynków lub
rozwiązań w systemach
transportu miejskiego
Przygotowanie eseju
naukowego na zadany
temat

15

AN: 27

Liczba godzin
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
25
28

5

5

15

15

…
Razem

BS: 45

Razem AS+BS = 75
Egzamin (E) = 3
Łącznie AS+BS+E= 78

BN: 45

Razem AN+BN = 75
Egzamin (E) = 3
Łącznie AN+BN+E = 78

14. Słowa klucze: transport miejski, zrównoważona mobilność, publiczny transport zbiorowy, zachowania
transportowe
15. Treść przedmiotu:
1. Rola transportu w gospodarce i w obszarze miasta (podstawowe pojęcia, architektura systemu
transportowego).
2. Systemy transportu miejskiego (sposoby zaspokajania potrzeb transportowych w miastach, geneza i rozwój
zbiorowego transportu miejskiego.
3. Badanie potrzeb transportowych w miastach (specyfika miejskich potrzeb transportowych, metody badania
potrzeb transportowych, interpretacja wyników badań, obszary wdrożeń).
4. Finansowanie zbiorowego transportu miejskiego.
5. Ceny zbiorowego transportu miejskiego: systemy taryfowe, problemy kształtowania taryf, systemy poboru
opłat.
6. Rynki zbiorowego transportu miejskiego (organizacja rynków zbiorowego transportu miejskiego, liberalizacja
transportu miejskiego, problem integracji).
7. Polityka transportowa w miastach (cele, narzędzia, strategie).
8. Zrównoważona mobilność i narzędzia zrównoważonej mobilności.
9. Regulacje transportu zbiorowego - ustawa o publicznym transporcie zbiorowym.
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10. Problemy rozwoju infrastruktury transportowej na obszarach metropolitalnych.
11. Studia przypadków.
16. Efekty uczenia się dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby weryfikacji osiągnięcia
Symbole efektów
uczenia się dla
kierunku

Efekty kształcenia dla przedmiotu

Metody weryfikacji
osiągnięcia efektów
kształcenia dla
przedmiotu

Dokumentacja

Esej naukowy oraz
egzamin pisemny

Prace pisemne
studentów

Esej naukowy oraz
egzamin pisemny

Prace pisemne
studentów

Esej naukowy

Prace pisemne
studentów

Wiedza
GMIN2_W01

GMIN2_W06

GMIN2_U01

GMIN2_U08

GMIN2_K01

GMIN2_K05

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu
funkcjonowanie systemu transportu miejskiego
oraz teorie wyjaśniające złożone zależności
między elementami tego systemu, stanowiące
zaawansowaną i podbudowaną teoretycznie
wiedzę z zakresu ekonomii, w szczególności
gospodarki miejskiej oraz zna i rozumie
w sposób pogłębiony wybrane zagadnienia
związane z transportem miejskim w zakresie
finansów i zarządzania
Zna i rozumie w pogłębionym stopniu relacje
zachodzące
między
podmiotami
rynku
transportu miejskiego oraz ich otoczeniem
regionalnym, krajowym i międzynarodowym,
a także zna i rozumie rolę otoczenia prawnego.
Umiejętności
Potrafi identyfikować i intepretować zjawiska
i procesy społeczno-ekonomiczne w sektorze
transportu miejskiego z wykorzystaniem
pogłębionej wiedzy z zakresu ekonomii oraz
uzupełniająco w zakresie finansów, zarządzania,
gospodarki przestrzennej.
Potrafi samodzielnie planować i realizować własne
uczenie
się
przez
całe
życie
oraz
ukierunkowywać innych w tym zakresie
Kompetencje społeczne
Jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści,
w tym zwłaszcza z obszaru gospodarki miejskiej
i ekonomiki transportu miejskiego.
Jest gotów do odpowiedniego i odpowiedzialnego
pełnienia ról zawodowych w ramach
podmiotów transportu miejskiego, w tym
rozwijania dorobku zawodu, podtrzymywania
etosu zawodu, przestrzegania zasad etyki
zawodowej oraz kodeksów dobrych praktyk.

17. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu:
Lp.
1.

Forma i warunki
zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny

Opis
Egzamin pisemny bez
możliwości korzystania z
podręczników
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Udział w ocenie z przedmiotu (w %)*
60%

2.

Esej

Ocena eseju naukowego
40%
przygotowanego na zadany
temat
* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu wynosi
minimum 30%
18. Literatura
Literatura obowiązkowa:
1. Dydkowski G.: Integracja transportu miejskiego. Wyd. wyd. AE, Katowice, 2009.
2. Wyszomirski O. (red.): Transport miejski. Ekonomika i organizacja. Gdańsk, 2008.
3. Tomanek R.: Konkurencyjność transportu miejskiego, wyd. AE, Katowice, 2002.
4. Tomanek R.: Funkcjonowanie transportu, wyd. AE, Katowice, 2004.
Literatura zalecana:
1. Dydkowski G., Tomanek R., Urbanek A., Taryfy i systemy poboru opłat w miejskim transporcie zbiorowym,
Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2018.
2. Kos B., Krawczyk G., Tomanek R., Modelowanie mobilności w miastach, Wyd. UE w Katowicach, Katowice
2018.
3. Wyszomirski O. (red.): Gospodarowanie w komunikacji miejskiej, Wyd. UG, Gdańsk, 2002.
19. Język wykładowy: polski
20. Zalecenia prowadzących przedmiot:

Miejskie rynki nieruchomości i miejska przestrzeń publiczna
KARTA OPISU PRZEDMIOTU {wg Zarządzenia Rektora UE Katowice nr 56/2019}
Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy obu form zajęć.
1.Nazwa przedmiotu:
2. Kod przedmiotu: {nie wypełniać}
j. polski: Miejskie rynki nieruchomości i miejska przestrzeń publiczna
Liczba punktów ECTS: 3
j. angielski: Urban real estate markets and public space
Forma zaliczenia przedmiotu: E{E lub Z}
Rok rozpoczęcia cyklu
kształcenia: 2020/2021
3. Kierunek: GOSPODARKA MIEJSKA I NIERUCHOMOŚCI
4. Katedra kuratora Kierunku: Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych
5. Prowadzący: Wykład: dr Adam Polko / dr Radosław Cyran
Ćwiczenia: dr Radosław Cyran / dr Adam Polko / mgr Agnieszka Majorek
Laboratorium: …
Egzaminator: dr Adam Polko / dr Radosław Cyran
6. Katedra prowadzącego: Katedra Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej, Katedra Badań Strategicznych
i Regionalnych
7. Liczba godzin kontaktu ze studentem:
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
lektoraty
laboratoria
seminarium
e-learning
inne
Razem godzin:
egzamin (godz.)

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

15
30

15
15

45
3

30
3

8. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr
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Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2
Semestr rozpoczęcia przedmiotu: 4
9. Stopień kształcenia: (mgr)

10. Status przedmiotu {oznaczyć znakiem „x”}
Obowiązkowy dla kierunku
Obowiązkowy dla specjalności x
Do wyboru

11. Wymagania
Obowiązkowe: znajomość problematyki gospodarki nieruchomościami
Zalecane:
12. Cele przedmiotu:
– przekazanie wiedzy z zakresu mechanizmów funkcjonowania rynków nieruchomości w miastach, metod oceny
poziomu rozwoju poszczególnych rynków, potencjału rozwoju oraz roli gminy jako animatora i kreatora
rozwoju rynków nieruchomości w procesach urbanistycznych.
– omówienie podstaw teoretycznych użytkowania miejskich przestrzeni publicznych oraz wskazanie zasad oraz
narzędzi gospodarowania miejskimi przestrzeniami publicznymi.
– przedmiot łączy wiedzę i umiejętności z zakresu analiz rynków nieruchomości i przestrzeni publicznych w
miastach, w rezultacie student lepiej zna i rozumie zależności zachodzące pomiędzy rozwiązaniami rynkowymi
a szczególnym podejściem w zakresie tworzenia, ochrony i utrzymania miejskich przestrzeni publicznych.
13. Metody nauczania i studiowania:
A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym:
Lp.

1.

Metody nauczania
Wykład aktywny z
wykorzystaniem
technik
multimedialnych

2.

Wykład z
wykorzystaniem
studiów przypadków

3.

Rozwiązywanie zadań

4.

Dyskusja

5.

Ćwiczenia aktywne z
wykorzystaniem
studiów przypadków

Opis
Prezentacja zagadnień
teoretycznych i praktycznych
Wykład wykorzystujący
przykładowe analizy
przestrzenne, ilościowe i
jakościowe miejskich rynków
nieruchomości i miejskich
przestrzeni publicznych oraz
potencjału ich rozwoju
Rozwiązywanie zadań z
zakresu oceny poziomu
rozwoju miejskich rynków
nieruchomości oraz oceny
efektywności inwestowania
na rynku nieruchomości, a
także analizy funkcjonalności
miejskich przestrzeni
publicznych
Dyskusja nad potencjałem
rozwoju miejskich rynków
nieruchomości,
funkcjami
i użytecznością miejskich
przestrzeni publicznych
Wykorzystanie studiów
przypadków; wykorzystanie
introspekcji (ocena faktów;
uzasadnienie);
rozwiązywanie studiów
przypadku; analiza
przestrzenna, ilościowa i
jakościowa wybranych
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Liczba godzin
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
9

9

6

6

8

4

4

2

6

3

6.

Ćwiczenia z
wykorzystaniem
komputera

miejskich rynków
nieruchomości i miejskich
przestrzeni publicznych
Przygotowanie analizy
poziomu rozwoju wybranego
miejskiego rynku
nieruchomości

Razem
B. W ramach samodzielnej pracy studenta:
Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Metody studiowania

6

AS: 45

AN: 30

Liczba godzin
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Opis

Analiza czynników
wpływających na rozwój
Studia bibliograficzne
miejskich rynków
nieruchomości
Studiowanie
Analiza działań inwestorów
przyczynowo oraz uwarunkowań społecznoskutkowe z
gospodarczych w danym
wykorzystaniem
okresie czasu w ujęciu
literatury
przyczyno-skutkowym
Studiowanie zagadnień
Analiza notatek z
prezentowanych w ramach
wykładów i ćwiczeń
przedmiotu
Wyliczanie zestawu
wskaźników
charakteryzujących wybrany
Rozwiązywanie zadań
miejski rynek nieruchomości
i miejskie przestrzenie
publiczne
Analiza danych statystycznych
Analiza materiałów
dotyczących miejskich rynków
źródłowych
nieruchomości i miejskich
przestrzeni publicznych
Opracowanie raportu nt.
wybranego miejskiego rynku
Przygotowanie
nieruchomości oraz raportu
raportów
nt. miejskich przestrzeni
publicznych
Razem

Razem AS+BS = 75
Egzamin (E) = 3
Łącznie AS+BS+E= 78

12

6

9

5

9

5

8

6

9

4

6

4

4

BS: 30

BN: 45

Razem AN+BN = 75
Egzamin (E) = 3
Łącznie AN+BN+E = 78

14. Słowa klucze: rynek nieruchomości, deweloper, miejskie przestrzenie publiczne, miejskie dobra wspólne
15. Treść przedmiotu:
1. Rynek budowlany i rynek nieruchomości jako elementy sektora nieruchomości w miastach.
2. Determinanty rozwoju budownictwa mieszkaniowego w miastach.
3. Wskaźniki i metody oceny poziomu rozwoju miejskiego rynku mieszkaniowego.
4. Zasób, podaż a dostępność mieszkań w miastach. Atuty miejskich rynków mieszkaniowych.
5. Energooszczędne i inteligentne budownictwo mieszkaniowe jako czynnik wzmacniający rozwój miast.
6. Potencjał demograficzny, gospodarczy i przestrzenny a rozwój rynków nieruchomości w miastach.
7. Rola gminy w kreowaniu rozwoju miejskich rynków nieruchomości.
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8. Suburbanizacja / dezurbanizacja żywiołowa a sektor mieszkaniowy - studia przypadków.
9. Rynek gruntów inwestycyjnych w miastach.
10. Miejskie rynki nieruchomości centrów handlowych.
11. Miejskie rynki nieruchomości hotelowych.
12. Miejskie rynki nieruchomości biurowych.
13. Definicje, cechy oraz typologia miejskich przestrzeni publicznych oraz koncepcja miejskich dóbr wspólnych.
14. Przekształcenie zachodzące współcześnie w miejskich przestrzeniach publicznych.
15. Funkcje i użyteczność miejskich przestrzeni publicznych.
16. Ekonomiczne podstawy użytkowania miejskich przestrzeni publicznych.
17. Wartość miejskich przestrzeni publicznych oraz metody wyceny.
18. Modele gospodarowania miejską przestrzenią publiczną.
19. Instrumenty gospodarowania miejską przestrzenią publiczną.
16. Efekty uczenia się dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby weryfikacji osiągnięcia
Symbole efektów
uczenia się dla
kierunku

Efekty kształcenia dla przedmiotu

Metody weryfikacji
osiągnięcia efektów
kształcenia dla
przedmiotu

Dokumentacja

Egzamin,
raport 1 i 2

Wersja
papierowa
egzaminu, wersja
papierowa
raportu 1 i 2

Wiedza
GMIN2_W01

GMIN2_W05

GMIN2_W07

GMIN2_U01

GMIN2_U03

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu fakty
i zjawiska oraz dotyczące ich teorie wyjaśniające
złożone zależności między nimi, stanowiące
zaawansowaną i podbudowaną teoretycznie
wiedzę z zakresu ekonomii, w szczególności
miejskich rynków nieruchomości oraz zna
i rozumie w sposób pogłębiony wybrane
zagadnienia związane z procesami zachodzącymi
na rynku nieruchomości w zakresie finansów
i zarządzania
Identyfikuje w pogłębionym stopniu podmioty
występujące na miejskich rynkach nieruchomości
i w miejskich przestrzeniach publicznych oraz
charakteryzuje zasady ich działania
Zna i rozumie w pogłębionym stopniu dylematy
ekonomiczne i społeczne współczesnej cywilizacji,
zwłaszcza w obszarze miejskich rynków
nieruchomości i miejskich przestrzeni publicznych
w
kontekście
zmian
demograficznych,
kulturowych,
polityczno-prawnych,
gospodarczych,
infrastrukturalnych
i
środowiskowych
Umiejętności
Potrafi identyfikować i intepretować zjawiska
i procesy społeczno-ekonomiczne na miejskich
rynkach
nieruchomości
i
w
miejskich
przestrzeniach publicznych z wykorzystaniem
pogłębionej wiedzy z zakresu ekonomii oraz
uzupełniająco w zakresie finansów, zarządzania,
gospodarki przestrzennej
Potrafi gromadzić i interpretować dane potrzebne
do analizowania i prognozowania procesów
ekonomii, w szczególności rozwoju miejskich
rynków nieruchomości i miejskich przestrzeni
publicznych z wykorzystaniem zaawansowanych
metod i narzędzi fundamentalnych dla badań
ekonomicznych i analiz przestrzennych
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Egzamin,
udział w dyskusji

Egzamin,
raport 1 i 2,
udział w dyskusji,
kolokwium

Wersja
papierowa
egzaminu,
nagranie z
przeprowadzonej
dyskusji
Wersja
papierowa
egzaminu, wersja
papierowa
raportu 1 i 2,
nagranie z
przeprowadzonej
dyskusji, wersja
papierowa
kolokwium

Raport 1 i 2,
udział w dyskusji

Wersja
papierowa
raportu 1 i 2,
nagranie z
przeprowadzonej
dyskusji

Raport 1 i 2,
kolokwium

Wersja
papierowa
raportu 1 i 2,
wersja
papierowa
kolokwium

Kompetencje społeczne
GMIN2_K03

Jest gotów do wypełniania różnego typu
zobowiązań społecznych w zakresie rozwoju
rynków nieruchomości i miejskich przestrzeni
publicznych,
w
tym
współdziałania
ze
społecznościami lokalnymi w procesie tworzenia
planów, strategii i polityk miejskich

Egzamin,
raport 1 i 2

Wersja
papierowa
egzaminu, wersja
papierowa
raportu 1 i 2

17. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu:
Lp.
Forma i warunki
Opis
Udział w ocenie z przedmiotu
zaliczenia przedmiotu
(w %)*
1.
Egzamin składa się z 30 pytań, w tym: 20
Egzamin pisemny bez
pytań to test jednokrotnego wyboru (po
możliwości
1 punkcie za pytanie), 10 pytań
50%
korzystania z
otwartych (po 3 punkty za pytanie). W
podręczników
sumie 50 punktów.
2.
Wyliczanie zestawu wskaźników
charakteryzujących wybrany miejski
Kolokwium pisemne
16%
rynek nieruchomości i miejską
przestrzeń publiczną
3.
Opracowanie raportu nt. wybranego
Raport 1
miejskiego rynku nieruchomości (grupy
12%
3-4 osoby)
1.
Opracowanie raportu nt. miejskich
Raport 2
przestrzeni publicznych (grupy 3-4
12%
osoby)
2.
Aktywność na
Udział w dyskusjach
10%
zajęciach
* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu wynosi
minimum 30%
18. Literatura
Literatura obowiązkowa:
1. E. Kucharska –Stasiak: Ekonomiczny wymiar nieruchomości, Wyd. PWN, Warszawa, 2016.
2. M. Bryx (red.): Rynek nieruchomości. Finansowanie rozwoju miast, Wyd. CeDeWu, Warszawa, 2013.
3. H. Gawron: Analiza rynku nieruchomości. Wyd. UE, Poznań, 2009.
4. Małe i średnie miasta w policentrycznym rozwoju Polski. Wyd. Instytut Rozwoju Miast w Krakowie, Kraków,
2014.
Literatura zalecana:
1. P. Jamróz, P. Kowalczyk-Rólczyńska, D. Ostrowska, E. Spigarska, A. Staniszewska: Rynek nieruchomości w
Polsce. Teoria i praktyka, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa, 2015.
2. M. Wagner, Rynek nieruchomości mieszkaniowych w strefie euro, Materiały i Studia nr 322, Narodowy Bank
Polski, Warszawa, 2016.
3. Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce,
Narodowy Bank Polski, dane za ostatnie kwartały.
4. J. Gehl: Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych. Wyd. RAM, Kraków, 2009.
5. P. Lorens, J. Martyniuk-Pęczek (red): Problemy kształtowania przestrzeni publicznych. Wyd. Urbanista,
Gdańsk, 2010. http://www.pg.gda.pl/architektura/pokl/skrypt%202.pdf
6. K. Heffner, A. Polko (red.): Urban public space - economics and management perspectives . Wyd. Studia
Regionalia, Vol. 34, Warsaw, 2012.
7. M. Habdas: Publiczna własność nieruchomości. Wyd. LexisNexis, Warszawa, 2012.
8. K. Bierwiaczonek, B. Lewicka, T.Nawrocki: Rynki, malle i cmentarze. Przestrzeń publiczna miast śląskich w
ujęciu socjologicznym. Wyd. Nomos, Kraków, 2012.
9. T. Bajerowski (red): Ocena i wycena krajobrazu, Educaterra, Olsztyn 2007. Wyd. Educaterra,, Olsztyn, 2007.
10. D. Harvey: Bunt miast. Prawo do miasta i miejska rewolucja. Wyd. Bęc Zmiana, Warszawa, 2012.
19. Język wykładowy: polski
20. Zalecenia prowadzących przedmiot:
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Strategie gospodarowania nieruchomościami
KARTA OPISU PRZEDMIOTU {wg Zarządzenia Rektora UE Katowice nr 56/2019}
Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy obu form zajęć.
1.Nazwa przedmiotu:
2. Kod przedmiotu: {nie wypełniać}
j. polski: STRATEGIE GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
Liczba punktów ECTS: 3
j. angielski: Strategies of the real estate management
Forma zaliczenia przedmiotu: E
Rok rozpoczęcia cyklu
kształcenia: 2020/2021
3. Kierunek: GOSPODARKA MIEJSKA I NIERUCHOMOŚCI
4. Katedra kuratora Kierunku: Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych
5. Prowadzący: Wykład: prof. dr hab. Krystian Heffner, dr inż. Arkadiusz Halama, dr Beata Dubiel,
Ćwiczenia: dr inż. Arkadiusz Halama, dr Beata Dubiel, mgr Agnieszka Majorek
Laboratorium: …
Egzaminator: prof. dr hab. Krystian Heffner, dr inż. Arkadiusz Halama, dr Beata Dubiel
6. Katedra prowadzącego: Katedra Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej (KGPS)
7. Liczba godzin kontaktu ze studentem:
Forma zajęć

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

15
30

15
15

45
2

30
2

wykład
ćwiczenia
lektoraty
laboratoria
seminarium
e-learning
inne
Razem godzin:
egzamin (godz.)
8. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr
Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2
Semestr rozpoczęcia przedmiotu: 4
9. Stopień kształcenia: (mgr)

10. Status przedmiotu {oznaczyć znakiem „x”}
Obowiązkowy dla kierunku
Obowiązkowy dla specjalności X
Do wyboru …

11. Wymagania
Obowiązkowe: Gospodarka nieruchomościami, Podstawy prawa cywilnego i gospodarczego
Zalecane: …
12. Cele przedmiotu:
– Zaznajomienie studentów z zagadnieniami dotyczącymi różnorodnych strategii gospodarowania
nieruchomościami.
13. Metody nauczania i studiowania:
A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym:
Lp.

Metody nauczania

Liczba godzin
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne

Opis
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1.

Wykład aktywny z
wykorzystaniem
technik
multimedialnych

2.

Opracowanie
projektów

3.

Ćwiczenia aktywne z
wykorzystaniem
studiów przypadków

Prezentacja
multimedialna
zagadnień
teoretycznych i
metodycznych
Omówienie
wymogów do
poszczególnych
etapów projektu,
prezentacja
przygotowanych
składowych projektu
Wykorzystanie
dyskusji, studium
przypadków
do rozwiązywania
problemów

15

15

20

10

10

5

…
Razem
B. W ramach samodzielnej pracy studenta:
Lp.

Metody studiowania

1.

Analiza materiałów
źródłowych

2.

Przygotowanie projektu

AS: 45

Opis
Analiza materiałów
dotyczących
nieruchomości takich
jak np.: księga
wieczysta, studium
uwarunkowań...,
miejscowych planów
oraz pozyskanej
dokumentacji
Przygotowanie
projektu, wybór i
uzasadnienie
strategii
gospodarowania
wybraną
nieruchomością

Razem

AN: 30

Liczba godzin
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
10
15

20

BS: 30

Razem AS+BS = …
Egzamin (E) = 2
Łącznie AS+BS+E= 75

30

BN: 45

Razem AN+BN = …
Egzamin (E) = 2
Łącznie AN+BN+E =75

14. Słowa klucze: gospodarowanie nieruchomościami, strategie
15. Treść przedmiotu:
1. Omówienie zasad funkcjonowania poszczególnych elementów sektora nieruchomości.
2. Uwarunkowania prawne gospodarowania nieruchomościami.
3. Cele i kierunki gospodarowania nieruchomościami prywatnymi i publicznymi.
4. Formułowanie strategii gospodarowania nieruchomościami.
5. Narzędzia wdrażania, monitorowania i oceny strategii gospodarowania nieruchomościami.
6. Wybrane strategie gospodarowania nieruchomościami mieszkaniowymi.
7. Wybrane strategie gospodarowania nieruchomościami niemieszkaniowymi.
16. Efekty uczenia się dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby weryfikacji osiągnięcia
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Symbole efektów
uczenia się dla
kierunku

Metody weryfikacji
osiągnięcia efektów
kształcenia dla
przedmiotu

Efekty kształcenia dla przedmiotu

Dokumentacja

Wiedza
GMIN2_W05

Posiada pogłębioną teoretyczną i praktyczną
wiedzę na temat faktów i zjawisk społecznogospodarczych
oraz
podmiotów
gospodarujących
co
pozwala
kreować
rozwiązania
w
postaci
strategii
z zakresu gospodarowania nieruchomościami
przez sektor zarówno prywatny, jak i publiczny

Egzamin,
Projekt
zaliczeniowy

Formularz
egzaminacyjny
wypełniony przez
studenta
Projekt złożony
w wersji
elektronicznej
i drukowanej

Egzamin
Projekt
zaliczeniowy

Formularz
egzaminacyjny
wypełniony przez
studenta
Projekt złożony
w wersji
elektronicznej
i drukowanej

Egzamin
Projekt
zaliczeniowy

Formularz
egzaminacyjny
wypełniony przez
studenta
Projekt złożony
w wersji
elektronicznej
i drukowanej

Umiejętności
GMIN2_U01

Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg
zjawisk społeczno-gospodarczych zachodzących
w sektorze nieruchomości, będących wynikiem
działania zarówno mechanizmu rynkowego, jak
również realizowanych polityk

Kompetencje społeczne
GMIN2_K03

Potrafi
współdziałać
i
pracować
w interdyscyplinarnych zespołach (także
współdziałać
ze
społecznościami
lokalnymi),przygotowujących
opracowania,
analizy i dokumenty z zakresu gospodarowania
nieruchomościami

17. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu:
Lp.
1.

Forma i warunki
zaliczenia przedmiotu
Projekt

2.

Egzamin

Opis
Ocena projektu wraz z jego
obroną
Egzamin w formie pytań
otwartych
…

Udział w ocenie z przedmiotu (w %)*
50
50

3.
…
…
…
* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu wynosi
minimum 30%
18. Literatura
Literatura obowiązkowa:
1. Kucharska-Stasiak E.: Nieruchomość w gospodarce rynkowej. PWN, Warszawa 2006.
2. Cymerman J.: Aktywna gospodarka nieruchomościami w gminie. Wyd. Politechnika Koszalińska, Koszalin,
2011.
Literatura zalecana:
1. Lektura wybranych artykułów naukowych w czasopismach: "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego
Nieruchomości", "Świat Nieruchomości", "Nieruchomości" …
19. Język wykładowy: polski
20. Zalecenia prowadzących przedmiot: Sala multimedialna
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Monitoring i ewaluacja rozwoju miast
KARTA OPISU PRZEDMIOTU {wg Zarządzenia Rektora UE Katowice nr 56/2019}
Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy obu form zajęć.
1.Nazwa przedmiotu:
2. Kod przedmiotu: {nie wypełniać}
j. polski: Monitoring i ewaluacja rozwoju miast
Liczba punktów ECTS: 3
j. angielski: Monitoring and evaluation of cities’ development
Forma zaliczenia przedmiotu: E
Rok rozpoczęcia cyklu
kształcenia: 2020/2021
3. Kierunek: GOSPODARKA MIEJSKA I NIERUCHOMOŚCI
4. Katedra kuratora Kierunku: Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych
5. Prowadzący: Wykład: dr hab. Adam Drobniak, prof. UE; dr Artur Ochojski
Ćwiczenia: mgr Klaudia Plac, mgr Piotr Rykała
Laboratorium:
Egzaminator: dr hab. Adam Drobniak, prof. UE
6. Katedra prowadzącego: Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych
7. Liczba godzin kontaktu ze studentem:
Forma zajęć

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

15
30

15
15

45
3

30
3

wykład
ćwiczenia
lektoraty
laboratoria
seminarium
e-learning
inne
Razem godzin:
egzamin (godz.)
8. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr
Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2
Semestr rozpoczęcia przedmiotu: 4
9. Stopień kształcenia: (mgr)

10. Status przedmiotu {oznaczyć znakiem „x”}
Obowiązkowy dla kierunku
Obowiązkowy dla specjalności x
Do wyboru

11. Wymagania
Obowiązkowe: Nowe koncepcje rozwoju miast
Zalecane:
12. Cele przedmiotu:
– Nabycie wiedzy związanej z pojęciem i metodyką monitoringu i ewaluacji procesów rozwoju miast
– Nabycie umiejętności projektowania procesu monitoringu i ewaluacji rozwoju miasta
– Nabycie kompetencji w zakresie znaczenia monitoringu i ewaluacji w procesie planowania rozwoju miast
13. Metody nauczania i studiowania:
A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym:
Lp.
1.

Metody nauczania
Wykład aktywny

Opis
Prezentacja podstaw
teoretycznych oraz
przykładów
praktycznego
zastosowania metod
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Liczba godzin
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
15
15

2.

Ćwiczenia aktywne z
wykorzystaniem
studiów przypadków

monitoringu i
ewaluacji rozwoju
miast
Praca zespołowa and
raportem dotyczącym
zaprojektowania
systemu monitoringu
i ewaluacji dla
wybranego miasta

Razem
B. W ramach samodzielnej pracy studenta:
Lp.

30

AS: 45

Metody studiowania

Opis

1.

Przygotowanie raportu

2.

Praca w grupach

4

Analiza notatek z
wykładu

Opracowanie raportu
zaliczeniowego
prezentującego
przykładowy system
monitoringu i ewaluacji
rozwoju miasta
Podział i wykonanie
prac związanych z
przygotowaniem
raportu zaliczeniowego
Weryfikacja
zaprojektowanego
systemu monitoringu i
ewaluacji rozwoju
miasta w kontekście
wiedzy przekazanej na
wykładzie

Razem

AN: 30

Liczba godzin
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
10
20

10

20

10

5

BS:30

Razem AS+BS = 75
Egzamin (E) = 3
Łącznie AS+BS+E= 78

15

BN: 45

Razem AN+BN = 75
Egzamin (E) = 3
Łącznie AN+BN+E = 78

14. Słowa klucze: monitoring, ewaluacja, rozwój miast
15. Treść przedmiotu:
1. Pojęcie rozwoju i rozwoju lokalnego.
2. Programowanie rozwoju miast – strategie, programy, projekty.
3. Pojęcie monitoringu i ewaluacja w kontekście programowania rozwoju miast.
4. Cele i funkcje ewaluacji.
5. Podejścia filozoficzne w ewaluacji.
6. Kryteria ewaluacji.
7. Projektowanie ewaluacji a projektowanie ewaluacji zagadnień rozwoju lokalnego i regionalnego.
8. Problem ewaluacyjny.
9. Procedura ewaluacji.
10. Szczegółowe metodyki ewaluacji dla zagadnień rozwoju lokalnego i regionalnego.
11. Dobór narzędzi ewaluacji.
12. Studia przypadków.
16. Efekty uczenia się dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby weryfikacji osiągnięcia
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Symbole efektów
uczenia się dla
kierunku

Metody weryfikacji
osiągnięcia efektów
kształcenia dla
przedmiotu

Dokumentacja

Zna główne teorie oraz wyzwania rozwojowe
związane z rozwojem miasta i potrafi
interpretować ich założenia w kontekście
ewaluacji.
Zna i rozumie w pogłębionym stopniu metodykę
badań naukowych w zakresie dyscypliny ekonomia
i finanse, w tym zna zaawansowane metody
matematyczno-statystyczne
i
narzędzia
informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji
danych ekonomicznych i społecznych w zakresie
monitoringu i ewaluacji procesów rozwoju miast.
Umiejętności

Wykorzystanie
nabytej wiedzy w
pracy zespołowej
nad projektowanym
systemem
monitoringu i
ewaluacji danego
miasta

Raport
zaliczeniowy

Potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę
w zakresie monitoringu i ewaluacji – skonstruować
(w tym innowacyjnie) system monitoringu i
ewaluacji
dla
danego
miasta,
a także rekomendować decyzje wynikające z tego
rodzaju systemu uwzględnieniem właściwego
doboru źródeł, dokonywania ich oceny, syntezy
i twórczej interpretacji.
Potrafi gromadzić i interpretować dane potrzebne
do analizowania i prognozowania procesów
ekonomii, w szczególności konstruowania
systemów monitoringu i ewaluacji rozwoju miast

Wykorzystanie
nabytej wiedzy w
pracy zespołowej
nad
projektowanym
systemem
monitoringu i
ewaluacji danego
miasta

Raport
zaliczeniowy –
raporty
cząstkowe,
prezentacje

Ocena sposobu
prezentacji
zaprojektowanego
systemu
monitoringu i
ewaluacji
wybranego miasta
podczas zajęć
ćwiczeniowych

Ocena
interpretacji
wyników
systemu
monitoringu i
ewaluacji

Efekty kształcenia dla przedmiotu
Wiedza

GMIN2_W02

GMIN2_W03

GMIN2_U02

GMIN2_U03

Kompetencje społeczne
GMIN2_K01

GMIN1_K03

Jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści
w zakresie wyników monitoringu i ewaluacji
procesów rozwoju miast.
Jest gotów do wypełniania różnego typu
zobowiązań społecznych w zakresie projektowania
i interpretacji wyników systemu monitoringu i
ewaluacji dla miast.

17. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu:
Lp.
1.

Forma i warunki
zaliczenia przedmiotu
Egzamin mieszany

Opis

Udział w ocenie z przedmiotu (w %)*

Prezentacja i dyskusja nad
50%
raportem zaliczeniowym
2.
Projekt
Opracowanie raportu
zaliczeniowego –
prezentującego przykładowy
50%
system monitoringu i ewaluacji
dla wybranego miasta
* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu wynosi
minimum 30%
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18. Literatura
Literatura obowiązkowa:
1. Drobniak A.: Ocena projektów publicznych. Wyd. AE Katowice 2005.
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19. Język wykładowy: polski
20. Zalecenia prowadzących przedmiot:

Instrumenty finansowe w rozwoju miasta
KARTA OPISU PRZEDMIOTU {wg Zarządzenia Rektora UE Katowice nr 56/2019}
Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy obu form zajęć.
1.Nazwa przedmiotu:
2. Kod przedmiotu: {nie wypełniać}
j. polski: Instrumenty finansowe w rozwoju miasta
Liczba punktów ECTS: 3
j. angielski: Financial tools in city’s development
Forma zaliczenia przedmiotu: E
Rok rozpoczęcia cyklu
kształcenia: 2020/2021
3. Kierunek: GOSPODARKA MIEJSKA I NIERUCHOMOŚCI
4. Katedra kuratora Kierunku: Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych
5. Prowadzący: Wykład: prof. dr hab. Florian Kuźnik, dr Artur Ochojski, dr Marcin Baron
Ćwiczenia: mgr Klaudia Plac, mgr Piotr Rykała
Laboratorium:
Egzaminator: prof. dr hab. Florian Kuźnik, dr Artur Ochojski, dr Marcin Baron
6. Katedra prowadzącego: Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych
7. Liczba godzin kontaktu ze studentem:
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
lektoraty
laboratoria
seminarium
e-learning
inne
Razem godzin:
egzamin (godz.)

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

15
30

15
15

45
3

30
3

8. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr
Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2
Semestr rozpoczęcia przedmiotu: 4
9. Stopień kształcenia: (mgr)

10. Status przedmiotu {oznaczyć znakiem „x”}
Obowiązkowy dla kierunku
Obowiązkowy dla specjalności x
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Do wyboru
11. Wymagania
Obowiązkowe: Zalecane:
12. Cele przedmiotu:
– Nabycie wiedzy związanej finansowaniem rozwoju lokalnego
– Nabycie umiejętności identyfikacji i doboru instrumentów finansujących projekty realizowane przez miasta
– Nabycie kompetencji oceny efektywności instrumentów finansowych stosowanych przez miasta
13. Metody nauczania i studiowania:
A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym:
Lp.

Metody nauczania

1.

Wykład aktywny

2.

Ćwiczenia aktywne z
wykorzystaniem
studiów przypadków

Opis
Prezentacja podstaw
teoretycznych oraz
przykładów
praktycznego
zastosowania
instrumentów
finansujących rozwój
miast
Praca zespołowa and
raportem dotyczącym
zaprojektowania
systemu finansowania
projektu miejskiego

Razem
B. W ramach samodzielnej pracy studenta:
Lp.

Liczba godzin
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
15
15

30

AS: 45

Metody studiowania

Opis

1.

Przygotowanie raportu

2.

Praca w grupach

4

Analiza notatek z
wykładu

Opracowanie raportu
zaliczeniowego
prezentującego
przykładowe
instrumenty
finansujące rozwój
miasta
Podział i wykonanie
prac związanych z
przygotowaniem
raportu zaliczeniowego
Weryfikacja
zaprojektowanego
systemu finansowania
rozwoju miasta w
kontekście wiedzy
przekazanej na
wykładzie

Razem

AN: 30

Liczba godzin
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
10
20

10

20

10

5

BS:30

Razem AS+BS = 75
Egzamin (E) = 3
Łącznie AS+BS+E= 78

Razem AN+BN = 75
Egzamin (E) = 3
Łącznie AN+BN+E = 78
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15

BN: 45

14. Słowa klucze: finanse publiczne, instrumenty finansowania rozwoju lokalnego
15. Treść przedmiotu:
1. Podstawowe pojęcia z zakresu finansów publicznych.
2. Wpływy z podatków PIT i CIT.
3. Podatki i opłaty lokalne.
4. Finansowanie rozwoju miast w modelu project finance.
5. Finansowanie rozwoju miast w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego.
6. Obligacje komunalne i samoopodatkowanie.
7. Instrumenty specjalne: specjalne strefy ekonomiczne, strefy aktywności gospodarczej, polska strefa
inwestycji.
8. Finansowanie projektów lokalnych ze środków UE.
9. Limity deficytu i długu sektora publicznego w Polsce.
10. Nowoczesne instrumenty zarządzania długiem samorządowym: wieloletnie prognozowanie finansowe,
kontrola zarządcza, audyt, rating komunalny, instrumenty organizacyjne.
11. Ocena i dobór instrumentów finansowania rozwoju miast.
12. Studia przypadków.
16. Efekty uczenia się dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby weryfikacji osiągnięcia
Symbole efektów
uczenia się dla
kierunku

Metody weryfikacji
osiągnięcia efektów
kształcenia dla
przedmiotu

Dokumentacja

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu fakty
i zjawiska oraz dotyczące ich teorie wyjaśniające
złożone zależności między nimi, stanowiące
zaawansowaną i podbudowaną teoretycznie
wiedzę z zakresu ekonomii, w szczególności
finansowania rozwoju miast.
Zna i rozumie w pogłębionym stopniu relacje
zachodzące między podmiotami gospodarującymi
w mieście, w tym sposoby finansowania ich
działalności
Umiejętności

Wykorzystanie
nabytej wiedzy w
pracy zespołowej
nad projektowanym
systemem
finansowania
przedsięwzięcia
miejskiego

Raport
zaliczeniowy

Potrafi identyfikować i intepretować zjawiska
i procesy społeczno-ekonomiczne w gospodarce
miejskiej, w tym dobierać i oceniać instrumenty
finansujące rozwój miast
Potrafi samodzielnie planować i realizować własne
uczenie się przez całe życie w zakresie
doskonalenia wiedzy dotyczącej instrumentów
finansowania miast

Wykorzystanie
nabytej wiedzy w
pracy zespołowej
nad projektowanym
systemem
finansowania
przedsięwzięcia
miejskiego

Raport
zaliczeniowy –
raporty
cząstkowe,
prezentacje

Ocena sposobu
prezentacji
zaprojektowanego
systemu
finansowania
przedsięwzięcia
miejskiego

Ocena
interpretacji w
zakresie doboru
instrumentów
finansujących

Efekty kształcenia dla przedmiotu
Wiedza

GMIN2_W01

GMIN2_W06

GMIN2_U01

GMIN2_U08

Kompetencje społeczne
GMIN2_K02

GMIN1_K05

Jest gotów doceniać znaczenie rzetelnej wiedzy w
rozwiązywaniu problemów poznawczych i
praktycznych dotyczących finansowania rozwoju
miast oraz jest przygotowany do zasięgania opinii
w tym zakresie ekspertów rynku finansowego
Jest gotów do odpowiedniego i odpowiedzialnego
pełnienia ról zawodowych w ramach podmiotów
gospodarki miejskiej w zakresie oceny i
rekomendowania instrumentów finansujących
rozwój miast
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17. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu:
Lp.
1.

Forma i warunki
zaliczenia przedmiotu
Egzamin mieszany

Opis

Udział w ocenie z przedmiotu (w %)*

Prezentacja i dyskusja nad
50%
raportem zaliczeniowym
2.
Projekt
Opracowanie raportu
zaliczeniowego –
prezentującego instrumenty
50%
finansowania przedsięwzięcia
miejskiego
* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu wynosi
minimum 30%
18. Literatura
Literatura obowiązkowa:
Swianiewicz P., Finanse samorządowe, koncepcje, realizacja, polityki lokalne. Wyd. Municipum, Warszawa
2011.
Jastrzębska M., Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2012
Federalizm fiskalny w teorii i praktyce, red. naukowa K. Piotrowska-Marczak, Difin, Warszawa 2010.
Poniatowicz M., Salachna J.M., Perło D., Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu
terytorialnego, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
Literatura zalecana:
K. Piotrowska-Marczak, T. Uryszek, Zarządzanie finansami publicznymi, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009.
B. Filipiak, Strategie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa 2008.
19. Język wykładowy: polski
20. Zalecenia prowadzących przedmiot:
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Załącznik 4. Patronaty TDJ Estate, Miasto Katowice
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Specjalność Programowanie Rozwoju Miast (PRM) jest prowadzona od 2017/2018 roku na kierunku
Ekonomia i objęta patronatem Prezydenta Miasta Katowic. W związku z porządkowaniem specjalności,
w tym przypisaniem PRM do GMiN zachowany zostaje dotychczasowy patronat.
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Załącznik 5. Opinia Parlamentu Studenckiego UE Katowice
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Załącznik 6. Opinie pracodawców na temat kierunku
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101

102

103

104

105

106

107

108
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Załącznik 7. Matryca odniesienia kierunkowych efektów uczenia się do odpowiednich charakterystyk Polskiej Ramy
Kwalifikacyjnej (zgodnie z Zarządzeniem Rektora UE Katowice nr 56/2019)
Kierunek: Gospodarka miejska i nieruchomości
Dyscyplina wiodąca: ekonomia i finanse

Studia II stopnia
Symbol efektu z
rozporządz.

Treść efektu z rozporządzenia

Treść efektu kierunkowego

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska
oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między
nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin
naukowych lub artystycznych tworzących podstawy teoretyczne,
uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe
zagadnienia oraz wybrane zagadnienia

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu fakty i zjawiska oraz dotyczące
ich teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące
zaawansowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu
ekonomii miejskiej oraz zna i rozumie w sposób pogłębiony wybrane
zagadnienia związane z nieruchomościami w zakresie finansów i
zarządzania

GMIN2_W01

Zna główne teorie oraz trendy rozwojowe ekonomii miejskiej i
nieruchomości

GMIN2_W02

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu metodykę badań naukowych
w zakresie dyscypliny ekonomia i finanse, w tym zna zaawansowane
metody matematyczno-statystyczne i narzędzia informatyczne
gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i
społecznych w zakresie gospodarki miejskiej i nieruchomości

GMIN2_W03

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu relacje ekonomii miejskiej i
nieruchomości do innych nauk, w tym zwłaszcza innych nauk

GMIN2_W04

Symbol efektu
kierunkowego UE

z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej – właściwe dla
programu studiów.
P7S_WG1
Zna i rozumie główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych lub
artystycznych, do których jest przyporządkowany kierunek studiów
– w przypadku studiów o profilu ogólnoakademickim.
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Symbol efektu z
rozporządz.

Treść efektu z rozporządzenia

Treść efektu kierunkowego

Symbol efektu
kierunkowego UE

społecznych
Identyfikuje w pogłębionym stopniu podmioty gospodarujące w
zakresie gospodarki miejskiej i nieruchomości oraz charakteryzuje
zasady ich działania

GMIN2_W05

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu relacje zachodzące między
podmiotami gospodarującymi w gospodarce miejskiej i
nieruchomościach oraz ich otoczeniem regionalnym, krajowym i
międzynarodowym, a także zna i rozumie rolę otoczenia prawnego

GMIN2_W06

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu dylematy ekonomiczne i
społeczne współczesnej cywilizacji, zwłaszcza w obszarze gospodarki
miejskiej i nieruchomości

GMIN2_W07

Zna i rozumie ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania
różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów,
w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu ekonomiczne, prawne i inne
uwarunkowania działań podmiotów gospodarujących w gospodarce
miejskiej i nieruchomościach, w tym w zakresie ochrony własności
przemysłowej i prawa autorskiego

GMIN2_W09

Zna i rozumie podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form
przedsiębiorczości.

Zna i rozumie formy indywidualnej przedsiębiorczości w warunkach
gospodarki miejskiej i nieruchomości

GMIN2_W08

Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać

Potrafi identyfikować i intepretować zjawiska i procesy społecznoekonomiczne w gospodarce miejskiej i nieruchomościach z
wykorzystaniem pogłębionej wiedzy z zakresu ekonomii oraz
uzupełniająco w zakresie finansów, zarządzania, gospodarki
przestrzennej

GMIN2_U01

Potrafi - wykorzystując posiadaną wiedzę - formułować oraz

GMIN2_U02

Zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji.
P7S_WK1

P7S_WK2

P7S_WK3

złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w
nieprzewidywalnych warunkach przez:
P7S_UW1

- właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonywanie
oceny, krytycznej analizy, syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji
tych informacji,
- dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym
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Symbol efektu z
rozporządz.

Treść efektu z rozporządzenia

Treść efektu kierunkowego

zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych,
- przystosowanie istniejących lub opracowanie nowych metod i narzędzi.
Potrafi formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami
badawczymi – w przypadku studiów o profilu ogólnoakademickim.

P7S_UK1

P7S_UK2

P7S_UK3

P7S_UO1

Symbol efektu
kierunkowego UE

rozwiązywać (w tym innowacyjnie) złożone i nietypowe problemy
gospodarki miejskiej i nieruchomości, a także podejmować decyzje
dotyczące procesów gospodarczych w warunkach niepewności z
uwzględnieniem właściwego doboru źródeł, dokonywania ich oceny,
syntezy i twórczej interpretacji wiedzy i informacji, doboru i
stosowania, przystosowania lub opracowania nowych właściwych
narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjnokomunikacyjnych
Potrafi analizować i prognozować procesy i zjawiska ekonomii
miejskiej i nieruchomości z wykorzystaniem zaawansowanych metod
i narzędzi wykorzystywanych w ekonomii oraz uzupełniająco w
finansach, zarządzaniu, gospodarce przestrzennej, w tym potrafi
formułować i testować hipotezy badawcze

GMIN2_U03

Potrafi posługiwać się w pogłębionym stopniu systemami
normatywnymi w celu rozwiązywania problemów z zakresu
ekonomii miejskiej i nieruchomości, w tym z uwzględnieniem
procesów w otoczeniu miast i regionów

GMIN2_U04

Potrafi komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców
posługując się specjalistyczną terminologią z zakresu dyscypliny
ekonomia i finanse, w tym ekonomii miejskiej i nieruchomości,
przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska, w tym brać udział
w debatach oraz je prowadzić

GMIN2_U05

Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią.

Posiada umiejętności językowe w zakresie wybranego języka obcego
zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego, z uwzględnieniem języka
biznesu

GMIN2_U06

Potrafi kierować pracą zespołu.

Potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz zespołową,

GMIN2_U07

Potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi
kręgami odbiorców.
Potrafi prowadzić debatę.
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Symbol efektu z
rozporządz.

P7S_UO2

P7S_UU

P7S_KK1

P7S_KK2

P7S_KO1

Treść efektu z rozporządzenia

Treść efektu kierunkowego

i podejmować wiodącą rolę w zespołach.

w tym kierować zespołami oraz współpracować z innymi zespołami
w zakresie rozwiązywania problemów z zakresu ekonomii miejskiej i
nieruchomości oraz dyscyplin pokrewnych

Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe
życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie.

Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez
całe życie oraz ukierunkowywać innych w tym zakresie

GMIN2_U08

Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści.

Jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści, w tym zwłaszcza
z obszaru ekonomii miejskiej i nieruchomości

GMIN2_K01

Jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku
trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu.

Jest gotów doceniać znaczenie rzetelnej wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych, w tym zwłaszcza w
obszarze gospodarki miejskiej i nieruchomości oraz jest
przygotowany do zasięgania opinii ekspertów

GMIN2_K02

Jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i
organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego.

Jest gotów do wypełniania różnego typu zobowiązań społecznych w
zakresie gospodarki miejskiej i nieruchomości, w tym na rzecz
społeczności lokalnych oraz interesu publicznego

GMIN2_K03

GMIN2_K04

Potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych

P7S_KO2

Jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego.

P7S_KO3

Jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.

Jest gotów do działań przedsiębiorczych

Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, z
uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym:

Jest gotów do odpowiedniego i odpowiedzialnego pełnienia ról
zawodowych w ramach podmiotów gospodarki miejskiej i
nieruchomości, w tym rozwijania dorobku zawodu, podtrzymywania
etosu zawodu, przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz kodeksów
dobrych praktyk

P7S_KR

Symbol efektu
kierunkowego UE

- rozwijania dorobku zawodu,
- podtrzymywania etosu zawodu,
- przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na
rzecz przestrzegania tych zasad.
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GMIN2_K05

Załącznik 8. Matryca pokrycia kierunkowych i specjalnościowych efektów uczenia się w zakresie wiedzy
GMIN2_W01

SEM I

II SEM

Ekonomia sektora publicznego
ICT w biznesie i administracji
publicznej
Statystyka i ekonometria
przestrzenna
Gospodarowanie
nieruchomościami II
Ekonomia środowiska na
obszarach miejskich
Wspieranie rozwoju miast polityki regionalne, krajowe i
europejskie
Filozofia nauki
Obsługa klienta w gospodarce
miejskiej i nieruchomościach
Ekonomiczna ocena projektów
inwestycyjnych

GMIN2_W02

Zna i rozumie w
pogłębionym stopniu
fakty i zjawiska oraz
dotyczące ich teorie
wyjaśniające złożone
zależności między
nimi, stanowiące
zaawansowaną i
podbudowaną
teoretycznie wiedzę z
zakresu ekonomii, w
szczególności
gospodarki miejskiej
oraz zna i rozumie w
sposób pogłębiony
wybrane zagadnienia
związane z
nieruchomościami w
zakresie finansów i
zarządzania

Zna główne
teorie oraz
trendy
rozwojowe
gospodarki
miejskiej i
nieruchomości

x

x

GMIN2_W03
GMIN2_W04
Zna i rozumie w
pogłębionym
stopniu metodykę
badań naukowych
w zakresie
dyscypliny
Zna i rozumie
ekonomia i finanse,
w
w tym zna
pogłębionym
zaawansowane
stopniu relacje
metody
gospodarki
matematycznomiejskiej i
statystyczne i
nieruchomości
narzędzia
do innych
informatyczne
nauk, w tym
gromadzenia,
zwłaszcza
analizy i prezentacji
innych nauk
danych
społecznych
ekonomicznych i
społecznych w
zakresie
gospodarki
miejskiej i
nieruchomości
x

GMIN2_W05

Identyfikuje w
pogłębionym
stopniu
podmioty
gospodarujące w
zakresie
gospodarki
miejskiej i
nieruchomości
oraz
charakteryzuje
zasady ich
działania

GMIN2_W06

GMIN2_W07

Zna i rozumie w
Zna i rozumie w
pogłębionym
pogłębionym
stopniu dylematy
stopniu relacje
ekonomiczne i
zachodzące
społeczne
między
współczesnej
podmiotami
cywilizacji,
gospodarującymi
zwłaszcza w
w gospodarce
obszarze
miejskiej i
gospodarki
nieruchomościac
miejskiej i
h oraz ich
nieruchomości w
otoczeniem
kontekście zmian
regionalnym,
demograficznych
krajowym i
, kulturowych,
międzynarodowy
politycznom, a także zna i
prawnych,
rozumie rolę
gospodarczych,
otoczenia
infrastrukturalny
prawnego
ch i
środowiskowych

x
x

GMIN2_W08

GMIN2_W09

Zna i rozumie w
pogłębionym
stopniu
ekonomiczne,
prawne i inne
uwarunkowania
działań
podmiotów
gospodarujących
w gospodarce
miejskiej i
nieruchomościac
h, w tym w
zakresie ochrony
własności
przemysłowej i
prawa
autorskiego

Zna i rozumie
formy
indywidualnej
przedsiębiorcz
ości w zakresie
twórczego
projektowania
rozwiązań na
rzecz
gospodarki
miejskiej i
nieruchomości

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x
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x
x

x
x

x

x
x

x
x

III SEM

IV SEM

Nowe koncepcje rozwoju miast
Metody wyceny nieruchomości
II
Studia foresightowe
Seminarium
Przedsiębiorczość społeczna
Wycena nieruchomości
zurbanizowanych
Zarządzanie nieruchomościami
komercyjnymi
Governance i metody
partycypacyjne
Geomarketing
Miejskie systemy
transportowe
Miejskie rynki nieruchomości i
miejska przestrzeń publiczna
Strategie gospodarowania
nieruchomościami
Monitoring i ewaluacja
rozwoju miast
Instrumenty finansowe w
rozwoju miasta

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x
x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
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Załącznik 9. Matryca pokrycia kierunkowych i specjalnościowych efektów w zakresie umiejętności
GMIN2_U01

SEM I

II SEM

Ekonomia sektora publicznego
ICT w biznesie i administracji publicznej
Statystyka i ekonometria przestrzenna
Gospodarowanie nieruchomościami II
Ekonomia środowiska na obszarach
miejskich
Wspieranie rozwoju miast - polityki
regionalne, krajowe i europejskie
Filozofia nauki
Obsługa klienta w gospodarce miejskiej i
nieruchomościach
Ekonomiczna ocena projektów
inwestycyjnych
Nowe koncepcje rozwoju miast

GMIN2_U02
GMIN2_U03
GMIN2_U04
GMIN2_U05
GMIN2_U06
GMIN2_U07
GMIN2_U08
Potrafi - wykorzystując
posiadaną wiedzę Potrafi
formułować oraz
komunikować
rozwiązywać (w tym
Potrafi
Potrafi
się ze
Potrafi planować
innowacyjnie) złożone
gromadzić i
Potrafi
identyfikować i
zróżnicowanymi
i organizować
i nietypowe problemy
interpretować
posługiwać się w
intepretować
kręgami
Posiada
pracę
gospodarki miejskiej i
dane potrzebne
pogłębionym
zjawiska i procesy
odbiorców
umiejętności
indywidualną
nieruchomości, a także do analizowania i
stopniu
społecznoposługując się
językowe w
oraz zespołową,
podejmować decyzje
prognozowania
systemami
Potrafi
ekonomiczne w
specjalistyczną
zakresie
w tym kierować
dotyczące procesów
procesów
normatywnymi
samodzielnie
gospodarce
terminologią z wybranego języka zespołami oraz
gospodarczych w
ekonomii, w
w celu
planować i
miejskiej i
zakresu
obcego zgodnie z współpracować z
warunkach
szczególności
rozwiązywania
realizować
nieruchomościach
dyscypliny
wymaganiami
innymi
niepewności z
gospodarki
problemów z
własne uczenie
z wykorzystaniem
ekonomia i
określonymi dla
zespołami w
uwzględnieniem
miejskiej i
zakresu
się przez całe
pogłębionej
finanse, w tym
poziomu B2+
zakresie
właściwego doboru
nieruchomości z
gospodarki
życie oraz
wiedzy z zakresu
gospodarki
Europejskiego
rozwiązywania
źródeł, dokonywania
wykorzystaniem
miejskiej i
ukierunkowywać
ekonomii oraz
miejskiej i
Systemu Opisu
problemów z
ich oceny, syntezy i
zaawansowanych nieruchomości,
innych w tym
uzupełniająco w
nieruchomości,
Kształcenia
zakresu
twórczej interpretacji metod i narzędzi
w tym z
zakresie
zakresie
przedstawiać i
Językowego,
ekonomii
wiedzy i informacji,
fundamentalnych uwzględnieniem
finansów,
oceniać różne z uwzględnieniem
miejskiej i
doboru i stosowania,
dla badań
procesów w
zarządzania,
opinie i
języka biznesu
nieruchomości
przystosowania lub
ekonomicznych i otoczeniu miast i
gospodarki
stanowiska, w
oraz dyscyplin
opracowania nowych
analiz
regionów
przestrzennej
tym brać udział
pokrewnych
właściwych narzędzi, w przestrzennych
w debatach oraz
tym zaawansowanych
je prowadzić
technik informacyjnokomunikacyjnych
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x

x

x
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III SEM

IV SEM

Metody wyceny nieruchomości II
Studia foresightowe
Seminarium
Przedsiębiorczość społeczna
Wycena nieruchomości zurbanizowanych
Zarządzanie nieruchomościami
komercyjnymi
Governance i metody partycypacyjne
Geomarketing
Miejskie systemy transportowe
Miejskie rynki nieruchomości i miejska
przestrzeń publiczna
Strategie gospodarowania
nieruchomościami
Monitoring i ewaluacja rozwoju miast
Instrumenty finansowe w rozwoju miasta
Przedmioty do wyboru w języku obcym

x

x
x
x

x

x

x

x
x
x
x

x

x

x
x
x

x

x
x

x

x
x

x

x
x

x

x

x
x
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Załącznik 10. Matryca pokrycia kierunkowych i specjalnościowych efektów w zakresie kompetencji społecznych
GMIN2_K01

SEM I

II SEM

III SEM

IV SEM

Ekonomia sektora publicznego
ICT w biznesie i administracji publicznej
Statystyka i ekonometria przestrzenna
Gospodarowanie nieruchomościami II
Ekonomia środowiska na obszarach miejskich
Wspieranie rozwoju miast - polityki regionalne, krajowe i europejskie
Filozofia nauki
Obsługa klienta w gospodarce miejskiej i nieruchomościach
Ekonomiczna ocena projektów inwestycyjnych
Nowe koncepcje rozwoju miast
Metody wyceny nieruchomości II
Studia foresightowe
Seminarium
Przedsiębiorczość społeczna
Wycena nieruchomości zurbanizowanych
Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi
Governance i metody partycypacyjne
Geomarketing
Miejskie systemy transportowe
Miejskie rynki nieruchomości i miejska przestrzeń publiczna
Strategie gospodarowania nieruchomościami
Monitoring i ewaluacja rozwoju miast
Instrumenty finansowe w rozwoju miasta

GMIN2_K02

GMIN2_K03
Jest gotów do
Jest gotów doceniać
wypełniania
znaczenie rzetelnej
różnego typu
wiedzy w
zobowiązań
Jest gotów do
rozwiązywaniu
społecznych w
krytycznej oceny
problemów
zakresie
odbieranych treści,
poznawczych i
gospodarki
w tym zwłaszcza z
praktycznych, w tym
miejskiej i
obszaru
zwłaszcza w obszarze nieruchomości, w
gospodarki
gospodarki miejskiej i tym współdziałania
miejskiej i
nieruchomości oraz ze społecznościami
nieruchomości
jest przygotowany do
lokalnymi w
zasięgania opinii
procesie tworzenia
ekspertów
planów, strategii i
polityk miejskich
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

GMIN2_K04

Jest gotów do działań
przedsiębiorczych

GMIN2_K05
Jest gotów do
odpowiedniego i
odpowiedzialnego
pełnienia ról
zawodowych w ramach
podmiotów gospodarki
miejskiej i
nieruchomości, w tym
rozwijania dorobku
zawodu,
podtrzymywania etosu
zawodu, przestrzegania
zasad etyki zawodowej
oraz kodeksów dobrych
praktyk

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x
x

x

x
x
x

x
x
x

x

x
x
x
x

x
x
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Załącznik 11. Informacja na temat przedmiotów swobodnego wyboru
Ze względu na dominującą dla kierunku Gospodarka Miejska i Nieruchomości dyscyplinę związaną
z Ekonomią i Finansami założono, że przedmioty swobodnego wyboru będą dla GMiN tożsame z pulą
przedmiotów swobodnego wyboru oferowaną dla kierunku Ekonomia.
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Załącznik 12. Informacja na temat pracowników prowadzących zajęcia na
kierunku Gospodarka Miejska i Nieruchomości (zestawienie wg alfabetu)
IMIĘ I NAZWISKO: Marcin BARON
NUMER PESEL: INFORMACJA O ZATRUDNIENIU NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO w uczelni albo terminie podjęcia przez
niego zatrudnienia w uczelni, ze wskazaniem, czy uczelnia stanowi lub będzie stanowić dla niego
podstawowe miejsce pracy.
Data i forma zatrudnienia w Uczelni:
zatrudniony/a w uczelni od 11.2002, jako nauczyciel akademicki od 09.2008 na podstawie umowy o
pracę,
wymiar czasu pracy pełny etat, uczelnia stanowi podstawowe / dodatkowe miejsce pracy
INFORMACJA O DOROBKU NAUKOWYM WRAZ Z WYKAZEM PUBLIKACJI
Posiadane stopnie i tytuły naukowe:
doktor, dziedzina nauki/sztuki nauki ekonomiczne, dyscyplina naukowa/artystyczna ekonomia,
rok nadania 2011
tytuł rozprawy doktorskiej Kapitał społeczny środowisk innowacyjnych w regionie
doktor habilitowany, dziedzina nauki/sztuki ………………..,
dyscyplina naukowa/artystyczna…………..., rok nadania...................
tytuł rozprawy habilitacyjnej .................................
profesor dziedzina nauki/sztuki ……………………………, rok nadania............
posiadanie uprawnienia równoważnego z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art.
21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach
i tytule w zakresie sztuki, tytułu naukowego, a w przypadku gdy tytuł zawodowy, stopień naukowy lub
tytuł naukowy został uzyskany za granicą – kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski
dokonanym przez tłumacza przysięgłego
Dorobek naukowy
krótki opis dorobku naukowego lub artystycznego wraz ze wskazaniem obszaru/obszarów wiedzy/sztuki
dziedziny/dziedzin nauki/sztuki, dyscypliny/dyscyplin naukowej/artystycznej naukowych/artystycznych,
w których ten dorobek się mieści:
Marcin Baron jest absolwentem i pracownikiem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (adiunktem
w Katedrze Badań Strategicznych i Regionalnych). Był stypendystą Fundacji im. Stefana Batorego, Stefan
Batory Trust oraz Foreign Commonwealth Office w Oksfordzie. Od 2001 roku bierze udział w pracach
badawczych i eksperckich związanych z rozwojem firm i środowisk innowacyjnych w gospodarce
regionalnej. W tym zakresie realizował projekty o charakterze badawczo-wdrożeniowym z licznymi
partnerami z kraju i zza granicy. Od wielu lat obszarem jego zainteresowań są nowe nurty w zarządzaniu
strategicznym, głównie w zarządzaniu innowacjami. Jest członkiem rady naukowej International Society
for Professional Innovation Management oraz członkiem Regional Studies Association,
współzałożycielem międzynarodowej sieci w zakresie otwartej innowacji OI-net oraz członkiem Śląskiej
Rady Innowacji. Uczestniczy w pracach Polskiej Akademii Nauk jako członek Zespołu Zadaniowego
Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN ds. zintegrowanej polityki rozwoju Polski i Europy
i członek Komisji Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska PAN oddział w Katowicach. Jest autorem
licznych artykułów naukowych i przewodników w zakresie innowacyjności, klastrów oraz rozwoju
gospodarczego miast i regionów.
wykaz 10 najważniejszych publikacji lub osiągnięć artystycznych z ostatnich 10 lat:
– Marcin Baron, Adam Bartoszek, Rafał Blazy, Krzysztof Gasidło, Monika Janiszek, Andrzej Klasik,
Tadeusz Markowski, Katarzyna Mazur-Belzyt, Luk Palmen, Alina Pancewicz, Małgorzata PiętaKanurska, Jerzy Runge, Agata Twardoch, Krzysztof Wrana: Budowanie atrakcyjności przestrzeni
miejskich, Studia – cykl monografii tom 2/194, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
PAN, Warszawa 2019
– Marcin Baron, Marcin Budziński: Ścieżki badawczo-wdrożeniowe w zakresie kreatywności,
innowacyjności i przedsiębiorczości w rozwoju lokalnym i regionalnym, Studia, t. CLXXXIV 2018, str.
305-316, ISSN 978-83-63563-51-6
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–

Marcin Baron: Open Innovation Capacity of the Polish Universities. Journal of the Knowledge
Economy, 2017, https://doi.org/10.1007/s13132-017-0515-8, ISSN: 1868-7865 (Print) 1868-7873
– Marcin Baron, Luk Palmen: Efficiency of Cluster Initiatives. LUT Scientific and Expertise Publications–
Reports 65., ISSN-L 2243-3384, ISSN 2243-3384, No. 65, 2017
– Marcin Baron: Clustering Policy: the Turning Point or the Dead End? Proceedings of The International
Scientific Conference Current Problems of the Corporate Sector 2017, 17-18 May 2017, Handlová –
Ráztočno, University of Economics in Bratislava, Faculty of Business Management, Vydavateľstvo
EKONÓM, Bratislava 2017 str. 42-50, ISBN 978-80-225-4422-1
– Marcin Baron, Florian Kuźnik: Economic basis for functioning of a smart city, Studia Regionalia, Vol.
51, 2017, str. 83-104, ISSN 0860-3375
– Marcin Baron: Open Innovation and Territory [rozdział 10 w:] Open Innovation. A Multifaceted
Perspective (red. Anne-Laure Mention, Marko Torkkeli), World Scientific, New Jersey 2016, str. 241272, ISBN (set): 9789814719179 / 981471917X; Part I: 9789814719209 / 981471920X; Part II:
9789814719216 / 9814719218; Ebook: 9789814719186 / 9814719188; Mobile Book:
9789814719193 / 9814719196
– Marcin Baron: Open Innovation in Old Industrial Regions. Does old mean closed? Raportit ja
selvitykset – Reports, No.61. 2016, ISSN-L 2243-3384, ISSN 2243-3384, electronic version, ISBN 978952-265-929-3
– Marcin Baron, Artur Ochojski, Adam Polko, Katarzyna Warzecha, Martin Šimon: Economics and
Strategic Management of Local Public Services in Central Europe. Towards multidisciplinary analysis
of infrastructure and service costs, Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic,
Prague 2014, str. 270, ISBN 978-80-7330-253-5
– Marcin Baron: Rola innowacji w terytorialnych systemach gospodarczych [w:] Miasta – metropolie –
regiony. Nowe orientacje rozwojowe (red. Andrzej Klasik, Florian Kuźnik), Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014, str. 171-200, ISBN 978-83-7875-225-7
W przypadku nauczyciela akademickiego – informację o kompetencjach, w tym o dorobku
dydaktycznym (wraz z wykazem publikacji jeżeli dotyczy) lub opis doświadczenia zawodowego w
zakresie programu studiów, a w przypadku innych osób informacje potwierdzające posiadanie
kompetencji i doświadczenia pozwalających na prawidłową realizację zajęć.
Dotychczas prowadzone przedmioty:
Zarządzanie innowacjami; Projekty innowacyjne; Biznes, nowa gospodarka, innowacje i inwestycje;
Studia prospektywne i analiza strategiczna; Zarządzanie strategiczne; Biznes plan; Scenariusze
rozwojowe; Europejska polityka spójności; Polityka regionalna; Ekonomika miasta i regionu; Wiedza o
regionach.
Autorstwo/współautorstwo podręczników:
– Luk Palmen, Marcin Baron: Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce, wydanie III
zaktualizowane, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2016, str. 216, ISBN 978-837633-314-4 (i 2 wcześniejsze edycje: 2008, 2011)
– Innovation Education Reloaded: Nurturing Skills for the Future. The Open Innovation Handbook (red.
Anne-Laure Mention, Arie P. Nagel, Joachim Hafkesbrink, Justyna Dąbrowska), LUT Scientific and
Expertise Publications, Lappeenranta, Finland 2016, str. 89-105, ISBN (wersja drukowana) 978-952335-032-8, (wersja elektroniczna) 978-952-335-033-5; rozdziały:
• Ger Post, Marcin Baron, Roman Teplov: Teaching Skills for Open Innovation
• Marcin Baron: Open Innovation within Geographical and Institutional Settings
• Marcin Baron: Public Policy Components Related to Open Innovation
Doświadczenie zawodowe w zakresie programu studiów:
Marcin Baron jest nauczycielem akademickim od 2008 roku. Regularnie prowadzi zajęcia w UE w
Katowicach. Był w uczelni kierownikiem projektu dydaktycznego The Academic Network for Open
Innovation (ERASMUS Lifelong Learning). W ramach programów mobilnościowych wykładał na
Uniwersytecie Södertörn, Uniwersytecie w Zagrzebiu oraz Uniwersytecie w Aarhus. Jest absolwentem:
– International Management Teachers Academy organizowanej przez CEEMAN (Bled, Słowenia,
czerwiec 2019),
– kursu Knowledge Intensive Partnerships for Entrepreneurship organizowanego przez Södertörn
University (Sztokholm, Szwecja, lipiec 2003).
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IMIĘ I NAZWISKO: Radosław CYRAN
NUMER PESEL: INFORMACJA O ZATRUDNIENIU NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO w uczelni albo terminie podjęcia przez
niego zatrudnienia w uczelni, ze wskazaniem, czy uczelnia stanowi lub będzie stanowić dla niego
podstawowe miejsce pracy.
Data i forma zatrudnienia w Uczelni:
zatrudniony/a od 1.09.2009 na podstawie umowy o pracę.,
wymiar czasu pracy etat., uczelnia stanowi podstawowe / dodatkowe miejsce pracy
INFORMACJA O DOROBKU NAUKOWYM WRAZ Z WYKAZEM PUBLIKACJI
Posiadane stopnie i tytuły naukowe:
doktor, dziedzina nauki/sztuki nauki społeczne, dyscyplina naukowa/artystyczna ekonomia i finanse,
rok nadania 2005
tytuł rozprawy doktorskiej Czynsz i dodatki mieszkaniowe jako instrumenty interwencjonizmu
publicznego w mieszkalnictwie
doktor habilitowany, dziedzina nauki/sztuki ………………..,
dyscyplina naukowa/artystyczna…………..., rok nadania...................
tytuł rozprawy habilitacyjnej .................................
profesor dziedzina nauki/sztuki ……………………………, rok nadania............
posiadanie uprawnienia równoważnego z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art.
21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach
i tytule w zakresie sztuki, tytułu naukowego, a w przypadku gdy tytuł zawodowy, stopień naukowy lub
tytuł naukowy został uzyskany za granicą – kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski
dokonanym przez tłumacza przysięgłego
Dorobek naukowy
krótki opis dorobku naukowego lub artystycznego wraz ze wskazaniem obszaru/obszarów wiedzy/sztuki
dziedziny/dziedzin nauki/sztuki, dyscypliny/dyscyplin naukowej/artystycznej naukowych/artystycznych,
w których ten dorobek się mieści:
publikacje z zakresu efektywności gospodarowania nieruchomościami mieszkaniowymi, rynku
mieszkaniowego, polityki mieszkaniowej mieszczą się w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie
ekonomia i finanse.
Wykaz 10 najważniejszych publikacji lub osiągnięć artystycznych z ostatnich 10 lat:
– R. Cyran Wpływ podmiotowych instrumentów polityki mieszkaniowej na koszty utrzymania
mieszkania i model zaspokajania potrzeb, [w:] Mieszkalnictwo w Polsce Przyszłość najmu
społecznego, pod red. A. Muzioł – Węcławowicz, Habitat for Humanity, Warszawa 2019.
– R. Cyran, Publiczna podaż mieszkań na wynajem w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego
– możliwe scenariusze zmian na rynku wynajmu mieszkań, [w:] Wyzwania dla polityki rozwoju
regionalnego, pod. red. J. Szlachty i P. Legutko-Kobus, Polska Akademia Nauk, Komitet
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 2017, Tom CLXXVIII.
– R. Cyran, Procesy hybrydyzacji w nieruchomościach [w:] Nowe sektory gospodarki w rozwoju miasta
– hybrydyzacja rozwoju, pod red. A. Drobniaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w
Katowicach, Katowice 2017.
– R. Cyran, Potencjał rozwoju lokalnych rynków mieszkań na wynajem w Metropolii Górnośląskiej [w:]
Nowe praktyki rozwoju lokalnego i regionalnego, pod red. A. Klasika i F. Kuźnika. Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2017.
– R. Cyran, Luka podażowa i czynszowa na rynku mieszkaniowym a polityka mieszkaniowa państwa,
Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 316/17,
Katowice 2017.
– R. Cyran, Budownictwo mieszkaniowe jako potencjał rozwojowy miast [w:] Gospodarka lokalna
i regionalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 432,
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016.
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–

R. Cyran, Proces suburbanizacji na przykładzie miasta Bielsko-Biała i wybranych gmin powiatu
bielskiego, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
Nr 279, Katowice 2016.
– R. Cyran, Wyzwania krajowej i lokalnej polityki mieszkaniowej w kontekście rozwoju mieszkalnictwa
w miastach wojewódzkich [w:] Rozwój obszarów miejskich w polityce regionów, pod red. A. Klasika
i F. Kuźnika. Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Studia
Tom CLXIV, Warszawa 2015.
– R. Cyran, Budownictwo komunalne jako inwestycje zwiększające efektywność gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy [w:] Inwestowanie w aktywa rzeczowe i finansowe, pod red.
K. Marcinka, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe nr 155 Uniwersytetu Ekonomicznego w
Katowicach, Katowice 2013.
– R. Cyran, Rola lokalnych strategii mieszkaniowych w planowaniu rozwoju mieszkalnictwa na terenie
gminy [w:] Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości 2010, Volume 18, Number 3.
W przypadku nauczyciela akademickiego – informację o kompetencjach, w tym o dorobku
dydaktycznym (wraz z wykazem publikacji jeżeli dotyczy) lub opis doświadczenia zawodowego w
zakresie programu studiów, a w przypadku innych osób informacje potwierdzające posiadanie
kompetencji i doświadczenia pozwalających na prawidłową realizację zajęć.
Dotychczas prowadzone przedmioty:
Analiza rynków nieruchomości, Zarządzanie nieruchomościami, Miejskie rynki nieruchomości,
Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi
Autorstwo/współautorstwo podręczników: Doświadczenie zawodowe w zakresie programu studiów:
– Studia podyplomowe UE Katowice, „Rzeczoznawca majątkowy”
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IMIĘ I NAZWISKO: Małgorzata CZORNIK
NUMER PESEL: INFORMACJA O ZATRUDNIENIU NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO w uczelni albo terminie podjęcia przez
niego zatrudnienia w uczelni, ze wskazaniem, czy uczelnia stanowi lub będzie stanowić dla niego podstawowe
miejsce pracy.
Data i forma zatrudnienia w Uczelni:
zatrudniony/a od 1990 roku na podstawie umowy o pracę,
wymiar czasu pracy pełny etat, uczelnia stanowi podstawowe / dodatkowe miejsce pracy
INFORMACJAODOROBKUNAUKOWYMWRAZZWYKAZEMPUBLIKACJI
Posiadane stopnie i tytuły naukowe:
doktor, dziedzina nauki/sztuki nauk ekonomicznych, dyscyplina naukowa/artystyczna
rok nadania 1997
tytuł rozprawy doktorskiej .Promocja miasta na przykładzie Katowic i Częstochowy
doktor habilitowany, dziedzina nauki/sztuki nauk ekonomicznych
dyscyplina naukowa/artystyczna rok nadania: 2015
tytuł rozprawy habilitacyjnej .Konsumpcja miejska. Ekonomiczne refleksje nad ewoluowaniem funkcji
miejskich
Dorobek naukowy
krótki opis dorobku naukowego lub artystycznego wraz ze wskazaniem obszaru/obszarów wiedzy/sztuki
dziedziny/dziedzin nauki/sztuki, dyscypliny/dyscyplin naukowej/artystycznej naukowych/artystycznych, w
których ten dorobek się mieści:
Specjalizacja naukowa w dziedzinie szeroko rozumianej ekonomii miejskiej i regionalnej, w tym
teoretycznych podstaw rozwoju lokalnego, zagadnień konsumpcji miejskiej, audytu miejskiego i społecznokulturowych uwarunkowań rozwoju miast. Dodatkowo zainteresowania wybranymi aspektami gospodarki
przestrzennej, marketingu terytorialnego oraz rozwoju regionalnego.
Wykaz 10 najważniejszych publikacji lub osiągnięć artystycznych z ostatnich 10 lat:
Autorka ponad 90 publikacji naukowych z dziedziny ekonomii miejskiej, w tym trzech monografii naukowych
(„Promocja miasta”, „Miasto”, Konsumpcja miejska”). Inne wybrane publikacje z lat 2009 – 2018:
– Czornik M.: Oferta ponadlokalna jako przedmiot konsumpcji miejskiej. W: Koncepcje i instrumenty
zarządzania procesami rozwoju i rewitalizacji miast. Red. J. Słodczyk, E. Szafranek. Wydawnictwo
Uniwersytetu Opolskiego, „Studia Miejskie” nr 1, Opole 2010, s.169-178
– Czornik M: Propozycja mierników oceny gospodarowania zasobami przestrzennymi miast w świecie
ponowoczesnym. W: Badania regionalnych i lokalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Red. D.
Ilnicki, K. Janc, Uniwersytet Wrocławski 2012 (X), s. 33-44.
– Gospodarowanie przestrzennymi zasobami miasta w świecie ponowoczesnym, Red. M. Czornik, UE
Katowice 2012, ss. 240,
– Czornik M: Miasto i jego produkty W: Turystyka miejska: prawidłowości i determinanty rozwoju. Red.
T. Żabińska, Studia ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe UE w Katowicach nr 147, Katowice
2013. s.36-52.
– M. Czornik: Popyt na współczesne miasto – konsumpcja miejska w realiach świata ponowoczesnego.
w: Miasta- metropolie-regiony. Nowe orientacje rozwojowe. Red. A. Klasik, F. Kuźnik, Wydawnictwo
UE Katowice 2014, s. 55-76
– M. Czornik: Idea audytu miejskiego. Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.
Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Opolski. „Studia Miejskie” tom 20 (2015), Opole 2015. s.77-88
– M. Czornik: Urban consumption in the postmodern reality – the analysis of changes in the background
of the structure of earlier city expenses. Economic and Environmental Studies Vol. 16, No. 1
(37/2016), s. 131-145
– M. Czornik: Ponowoczesność jako inspiracja rozwoju polskich miast, Wydawnictwo Wolters Kluwer
Samorząd Terytorialny nr 12 (324), grudzień 2017, s. 30 – 41
– M. Czornik: Twórcy miejskich dóbr wspólnych. Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki
Przestrzennej. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Opolski. „Studia Miejskie” tom 28 (2017), Opole
2017. s.43-58
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–

M. Czornik: Miejskość dóbr wspólnych. Refleksje nad adaptowaniem koncepcji Common-Pool
Resources, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna nr 43/2018, str. 71-82
W przypadku nauczyciela akademickiego – informację o kompetencjach, w tym o dorobku dydaktycznym
(wraz z wykazem publikacji jeżeli dotyczy) lub opis doświadczenia zawodowego w zakresie programu
studiów, a w przypadku innych osób informacje potwierdzające posiadanie kompetencji i doświadczenia
pozwalających na prawidłową realizację zajęć.
Dotychczas prowadzone przedmioty:
Ekonomia miasta, Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej, Ekonomia sektora
publicznego, Gospodarka przestrzenna w Unii Europejskiej, Produkty turystyki miejskiej i kulturowej,
Mieszkańcy i czas wolny, Promocja miasta
Autorstwo/współautorstwo podręczników:
– Współautor i redaktor naukowy serii podręczników: „Gospodarka przestrzenna w krajach UE”, trzy tomy
Doświadczenie zawodowe w zakresie programu studiów: -
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IMIĘ I NAZWISKO: Adam DROBNIAK
NUMER PESEL: INFORMACJA O ZATRUDNIENIU NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO w uczelni albo terminie podjęcia przez
niego zatrudnienia w uczelni, ze wskazaniem, czy uczelnia stanowi lub będzie stanowić dla niego
podstawowe miejsce pracy.
Data i forma zatrudnienia w Uczelni:
zatrudniony/a od 1999 na podstawie umowy o pracę
wymiar czasu pracy . pełny, uczelnia stanowi podstawowe / dodatkowe miejsce pracy
INFORMACJA O DOROBKU NAUKOWYM WRAZ Z WYKAZEM PUBLIKACJI
Posiadane stopnie i tytuły naukowe:
doktor, dziedzina nauki/sztuki społeczna, dyscyplina naukowa/artystyczna ekonomia,
rok nadania 2004
tytuł rozprawy doktorskiej „Ocena projektów publicznych na podstawie projektów realizowanych w
województwie śląskim
doktor habilitowany, dziedzina nauki/sztuki społeczna,
dyscyplina naukowa/artystyczna ekonomia, rok nadania 2013
tytuł rozprawy habilitacyjnej Projekty strategiczne w mieście poprzemysłowym
profesor dziedzina nauki/sztuki ……………………………, rok nadania............
posiadanie uprawnienia równoważnego z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art.
21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach
i tytule w zakresie sztuki, tytułu naukowego, a w przypadku gdy tytuł zawodowy, stopień naukowy lub
tytuł naukowy został uzyskany za granicą – kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski
dokonanym przez tłumacza przysięgłego
Dorobek naukowy
krótki opis dorobku naukowego lub artystycznego wraz ze wskazaniem obszaru/obszarów wiedzy/sztuki
dziedziny/dziedzin nauki/sztuki, dyscypliny/dyscyplin naukowej/artystycznej naukowych/artystycznych,
w których ten dorobek się mieści:
Adam Drobniak jest absolwentem i pracownikiem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
(profesorem uniwersyteckim w Katedrze Badań Strategicznych i Regionalnych). Specjalizacja naukowa w
dziedzinie ekonomiki miejskiej i regionalnej, z uwzględnieniem kreowania projektów strategicznych oraz
wdrażania nowych koncepcji rozwoju miast. Autor ponad 140 prac naukowych, w tym artykułów,
rozdziałów, monografii. Zasadniczy zakres dorobku mieści się w dyscyplinie ekonomia, w specjalizacji
ekonomia regionalna (75%). Częściowo, prace dotyczące zarządzania projektami mieszczą się w
dyscyplinie „nauki i zarządzaniu i jakości” (25%). Kierownik projektów badawczych finansowanych z NCN,
tj.: Koncepcja urban resilience i miasta poprzemysłowe Europy (2011-2014), Ocena programów
operacyjnych rozwoju regionalnego (2007-2009); oraz międzynarodowej sieci badawczej Regional
Studies Association: Transition and Resilience of post-industrial cities in Europe (2011-2013)
Wykaz 10 najważniejszych publikacji lub osiągnięć artystycznych z ostatnich 10 lat:
– Drobniak A., Polko A., Suchacek J. (2018), Transition and resilience in Central and Eastern European
regions [w:] The Routledge Handbook to Regional Development in Central and Eastern Europe / ed.
Gabor Lux, Gyula Horvath, Routledge - Taylor and Francis Group, New York, s. 240-260 (SCOPUS)
– Drobniak A., (2018), Hybrydyzacja jako współczesny wzorzec rozwoju polskich miast. Studia Ekonomiczne, nr
365 s. 5-29

–
–

–

Drobniak A., (2017), Economic resilience and hybridization of development. A case of the Central
European regions, Regional Statistics, Vol. Vol. 7, iss. 1 s. 43-62 (SCOPUS, WoS)
Drobniak A. (2017), Hybrydyzacja rozwoju. Przypadkowość czy nowy wzorzec rozwoju? [w:] Nowe
sektory gospodarki w rozwoju miasta. Hybrydyzacja rozwoju [red.] Adam Drobniak, Wyd. UE
Katowice, Katowice, s. 30-46
Drobniak A., (2017), Theoretical and empirical aspects of the urban resilience ? between papers and
findings for Polish and Czech cities, Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
Nr 314 s. 111-135
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–

Drobniak A., Stangel M. (2017), Łańcuch wartości jako mechanizm budowania nowych relacji gospodarczych
- przykład strategii zagospodarowania terenów poprzemysłowych wybranych miast aglomeracji górnośląskiej.
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, t. 174 s. 168-178

–

Drobniak A, (2016), Ekonomiczne koncepcje rozwoju w kontekście rewitalizacji miast - studia
przypadków. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 432 s. 27-41
– Drobniak A., (2016), Specjalizacje i inteligentne specjalizacje regionalne w kontekście wsparcia POIG
2007-2013, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, T. 170 s. 184-206
– Drobniak A., (2015), Koncepcja urban resilience: narzędzie strategicznej diagnozy
i monitoringu miast, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 1 s. 119-143
– Drobniak A. [red.] (2014), Urban Resilience Concept and Post-Industrial Cities in Europe, Helion,
Gliwice
Członek stowarzyszeń naukowych: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Regional
Studies Association (status fellow)
W przypadku nauczyciela akademickiego – informację o kompetencjach, w tym o dorobku
dydaktycznym (wraz z wykazem publikacji jeżeli dotyczy) lub opis doświadczenia zawodowego w
zakresie programu studiów, a w przypadku innych osób informacje potwierdzające posiadanie
kompetencji i doświadczenia pozwalających na prawidłową realizację zajęć.
Dotychczas prowadzone przedmioty:
Nowe koncepcje rozwoju miast, Infrastruktura techniczna w gospodarce przestrzennej, Zarządzanie
projektami, Ocena projektów publicznych, Studia prospektywne i analiza strategiczna, Narzędzia
informatyczne w zarządzaniu projektami, Ekonomika miasta i regionu, Monitoring i ewaluacja rozwoju
lokalnego i regionalnego, Projekt na rzecz praktyki gospodarczej, Współczesne wyzwania rozwoju miast i
regionów.
Autorstwo/współautorstwo podręczników:
– Drobniak, A., (2007), Podstawy efektywności projektów publicznych. Wyd. AE Katowice, Katowice
Doświadczenie zawodowe w zakresie programu studiów:
– współudział w przygotowaniu specjalizacji „Zarządzanie projektami lokalnymi i regionalnymi”
(kierunek: Ekonomia)
– koordynacja i współudział w przygotowaniu specjalizacji „Programowanie rozwoju miast” (kierunek:
Ekonomia)
– prowadzenie przedmiotów na rzecz praktyki gospodarczej, tj.: Projekt 3xNoweMiasto (2005-2006,
przy współudziale Miasta Katowice), Projekt NIKISZ 4.0 (2018-2019, przy współudziale Miasta
Katowice)
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IMIĘ I NAZWISKO: Beata DUBIEL
NUMER PESEL: INFORMACJA O ZATRUDNIENIU NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO w uczelni albo terminie podjęcia przez
niego zatrudnienia w uczelni, ze wskazaniem, czy uczelnia stanowi lub będzie stanowić dla niego
podstawowe miejsce pracy.
Data i forma zatrudnienia w Uczelni:
zatrudniony/a od X.2003 na podstawie umowy o pracę,
wymiar czasu pracy . pełny etat, uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy
INFORMACJA O DOROBKU NAUKOWYM WRAZ Z WYKAZEM PUBLIKACJI
Posiadane stopnie i tytuły naukowe:
doktor, dziedzina nauki/sztuki nauki społeczne, dyscyplina naukowa/artystyczna ekonomia
rok nadania 2013
tytuł rozprawy doktorskiej Profilaktyka i kompensacja skutków ryzyka ekologicznego jako zadania gminy
w świetle zapotrzebowania na ochronę ubezpieczeniową
doktor habilitowany, dziedzina nauki/sztuki ………………..,
dyscyplina naukowa/artystyczna…………..., rok nadania...................
tytuł rozprawy habilitacyjnej .................................
profesor dziedzina nauki/sztuki ……………………………, rok nadania............
posiadanie uprawnienia równoważnego z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art.
21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach
i tytule w zakresie sztuki, tytułu naukowego, a w przypadku gdy tytuł zawodowy, stopień naukowy lub
tytuł naukowy został uzyskany za granicą – kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski
dokonanym przez tłumacza przysięgłego
Dorobek naukowy
krótki opis dorobku naukowego lub artystycznego wraz ze wskazaniem obszaru/obszarów wiedzy/sztuki
dziedziny/dziedzin nauki/sztuki, dyscypliny/dyscyplin naukowej/artystycznej naukowych/artystycznych,
w których ten dorobek się mieści:
Udział w licznych Krajowych i Międzynarodowych Konferencjach Naukowych, Seminariach Naukowych,
badaniach oraz grantach naukowych realizowanych w dyscyplinie ekonomia i finanse
Wykaz 10 najważniejszych publikacji lub osiągnięć artystycznych z ostatnich 10 lat:
– B.DUBIEL, Zachowania konsumentów na ekorynku w województwie śląskim - wybrane aspekty,
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ISSN: 2083-8611, Katowice 2018, nr
362 s. 291-305
– B.DUBIEL, Wykorzystanie instrumentów w zarządzaniu ryzykiem środowiskowym w gminach
śląskich, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN: 1899-3192, Wrocław
2018, Nr 532 s. 76-84
– B.DUBIEL, Rola terenów zielonych w zrównoważonym rozwoju miast w woj. śląskim, Prace Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN: 1899-3192, Wrocław 2018, Nr 527 s. 36-44
– B.DUBIEL, Usługi zielonych ekosystemów miejskich w ujęciu zrównoważonego rozwoju miast
śląskich, Studia i Materiały Miscellanea Oeconomicae, ISSN: 2081-2345, Łódź 2017, s. 205-214
– B.DUBIEL, Rola usług transportowych w zrównoważonym rozwoju gmin śląskich, Prace Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN: 1899-3192, Wrocław 2017, Nr 478 s. 132-141
– B.DUBIEL, Rozwój ekologicznych struktur klastrowych w województwie śląskim, w: Studia
Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Nr 270, Katowice
2016, ISSN 2083-8611, s.48-56
– B.DUBIEL, Ocena zapotrzebowania na ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk katastroficznych
w świetle badań konsumentów w woj. śląskim, w: Handel wewnętrzny- rynek, przedsiębiorstwo,
konsumpcja, marketing. Zachowania konsumentów w wybranych sektorach gospodarki, Nr 3 (355)
2015, Rocznik 61, ISSN 0438-5403 s.37-46
– B.DUBIEL, Standardy zarządzania ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego, w: red. nauk.
Dariusz Zarzecki, Zarządzanie finansami. Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje.
Tom I, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 855,Finanse, Rynki Finansowe,
Ubezpieczenia Nr74, Szczecin 2015 ISSN 1733-2842, s. 481-491.
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–

B.DUBIEL, Profilaktyka i kompensacja skutków ryzyka powodzi w gminach śląskich, w: Studia
Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Nr 232, Katowice
2015, ISSN 2083-8611, s.23-38
– B.DUBIEL, S.BOŻEK, Realizacja ryzyka nadzwyczajnego a kompensacja jego skutków przez
ubezpieczenie, w: Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju-odpowiedzialność,
etyka, stabilność finansowa. Tom 1. Finanse, red. nauk. G. Borys, R. Kurek, Prace Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2015,
ISSN 1899-3192, ISBN 978-83-7695-519-3, s.30-41
W przypadku nauczyciela akademickiego – informację o kompetencjach, w tym o dorobku
dydaktycznym (wraz z wykazem publikacji jeżeli dotyczy) lub opis doświadczenia zawodowego w
zakresie programu studiów, a w przypadku innych osób informacje potwierdzające posiadanie
kompetencji i doświadczenia pozwalających na prawidłową realizację zajęć.
Dotychczas prowadzone przedmioty:
Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej, Zarządzanie środowiskiem, Planowanie
infrastruktury technicznej, Ekologistyka, Zagospodarowanie obszarów wiejskich, Ochrona środowiska
i zrównoważony rozwój, Kształtowanie i ochrona środowiska itp.
Autorstwo/współautorstwo podręczników: Doświadczenie zawodowe w zakresie programu studiów:
– doświadczenie 20 lat pracy naukowo-dydaktycznej na uczelni wyższej, w tym 8 lat na kierunku
Gospodarka Przestrzenna
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IMIĘ I NAZWISKO: Monika FOLTYN-ZARYCHTA
NUMER PESEL: INFORMACJA O ZATRUDNIENIU NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO w uczelni albo terminie podjęcia przez
niego zatrudnienia w uczelni, ze wskazaniem, czy uczelnia stanowi lub będzie stanowić dla niego
podstawowe miejsce pracy.
Data i forma zatrudnienia w Uczelni:
zatrudniony/a od 15 lutego 2006 na podstawie umowy o pracę,
wymiar czasu pracy pełny etat, uczelnia stanowi podstawowe / dodatkowe miejsce pracy
INFORMACJA O DOROBKU NAUKOWYM WRAZ Z WYKAZEM PUBLIKACJI
Posiadane stopnie i tytuły naukowe:
doktor, dziedzina nauki/sztuki dziedzina nauk ekonomicznych, dyscyplina naukowa/artystyczna finanse ,
rok nadania 2006
tytuł rozprawy doktorskiej Zastosowanie analizy kosztów-korzyści w ocenie ekonomicznej efektywności
inwestycji proekologicznych
doktor habilitowany, dziedzina nauki/sztuki dziedzina nauk społecznych
dyscyplina naukowa/artystyczna ekonomia i finanse, rok nadania 2019
tytuł rozprawy habilitacyjnej Ocena inwestycji międzypokoleniowych – kryteria etyczne w ekonomicznej
ocenie efektywności projektów inwestycyjnych
profesor dziedzina nauki/sztuki x, rok nadania x
posiadanie uprawnienia równoważnego z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art.
21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach
i tytule w zakresie sztuki, tytułu naukowego, a w przypadku gdy tytuł zawodowy, stopień naukowy lub
tytuł naukowy został uzyskany za granicą – kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski
dokonanym przez tłumacza przysięgłego
Dorobek naukowy
krótki opis dorobku naukowego lub artystycznego wraz ze wskazaniem obszaru/obszarów wiedzy/sztuki
dziedziny/dziedzin nauki/sztuki, dyscypliny/dyscyplin naukowej/artystycznej naukowych/artystycznych,
w których ten dorobek się mieści:
Dorobek naukowy mieści się w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie naukowej ekonomia i finanse.
Obszary zainteresowań badawczych: Inwestycje rzeczowe i finansowe – ocena efektywności, ocena
inwestycji międzypokoleniowych, analiza kosztów-korzyści, wycena dóbr pozarynkowych.
Wybrane projekty badawcze (tzw. “Utrzymanie potencjału badawczego”):
– 2015-2017 Inwestowanie społecznie odpowiedzialne. Tendencje –– motywy –– wartość (kierownik
projektu)
– 2013-2015 Efektywność inwestycji długoterminowych (kierownik projektu)
– 2012-2014 Problemy kreowania wartości i wyceny małych przedsiębiorstw (członek zespołu)
– 2008-2009 Ryzyko w inwestowaniu rzeczowym (członek zespołu)
Staże naukowe i inne:
– 2015/16 European Fellowship Programme of the European Philosophy of Science Association (EPSA);
Instytucja przyjmująca: Erasmus Institute for Philosophy and Economics (EIPE), University of
Rotterdam, The Netherlands
– Staże w ramach Erasmus + Teaching Mobility – m.in. w Inholland University of Applied Sciences,
Rotterdam/The Hague, Berlin School of Economics & Law, University College Ghent
Członkostwo w organizacjach i towarzystwach naukowych:
– Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE)
– European Philosophy of Science Association (EPSA)
– East European Network of Philosophy of Science (EENPS, członek Komitetu Sterującego)
Nagrody
– Nagroda Beta 2019 za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania finansami za książkę pt. Ocena
inwestycji międzypokoleniowych – kryteria etyczne w ekonomicznej ocenie efektywności projektów
inwestycyjnych wydaną w 2018 r. przez wydawnictwo C.H. Beck w Warszawie.
Wykaz 10 najważniejszych publikacji lub osiągnięć artystycznych z ostatnich 10 lat:
– M. Foltyn-Zarychta, The gains and losses puzzle in discounting for long-term investments.
Reinterpreting Ramsey approach for intergenerational perspective, W: Linsley P., Shrives P.,
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Wieczorek-Kosmala M. (eds) Multiple Perspectives in Risk and Risk Management. Springer, Cham,
2019, ss. 243-260.
– M. Foltyn-Zarychta, Ocena inwestycji międzypokoleniowych. Kryteria etyczne w ekonomicznej
ocenie efektywności projektów inwestycyjnych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018,
– M. Foltyn-Zarychta, Discounting for intergenerational investments: individual discount rate for close
and remote beneficiaries, Management Issues – Problemy Zarządzania 2018, vol. 16, no. 2(74).
– Doś, M. Foltyn-Zarychta, Socially Responsible Investment and Fiduciary Duties of Mutual Funds, W:
B. Díaz Díaz, S.O. Idowu, P. Molyneux (red.) Corporate Governance in Banking and Investor
Protection, Springer 2018.
– M. Foltyn-Zarychta, Założenia utylitaryzmu w ocenie efektywności międzypokoleniowych projektów
inwestycyjnych – ujęcie krytyczne, Transformacje 2017, Vol. 1/2 Iss. 92/93.
– Doś, M. Foltyn-Zarychta (2017), Motywy inwestowania społecznie odpowiedzialnego – przegląd
wybranych badań, W: Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju: edukacja, etyka,
innowacje. Finanse, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, Nr 478 s.
113-121.
– M. Foltyn-Zarychta, Uncertainty perception in evaluation of long term investments, Managing and
Modelling of Financial Risks 2016, 8th International Scientific Conference I Proceedings Part I.
Ostrava, 2016.
– M. Foltyn-Zarychta, Możliwości zastosowania etycznej zasady wzajemności w ocenie
międzypokoleniowych projektów inwestycyjnych, Zarządzanie i Finanse, Journal of Management
and Finance, No. 4/2014. ISSN 2084-5189 Wydział Zarzadzania Uniwersytetu Gdańskiego, ss. 121134
– M. Foltyn-Zarychta, Consequences for public goods valuation in the light of Cost-Benefit Analysis
efficiency criteria, W: Financial Management of Firms and Financial Institutions, Ed. by M. Čulík, VŠBTechnical University of Ostrava, Faculty of Economics, Finance Department, Ostrava, 2013.
– M. Foltyn-Zarychta, Metoda wyceny warunkowej w ocenie efektywności projektów inwestycyjnych,
W: Inwestycje i Nieruchomości. Wybrane zagadnienia, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe
Wydziałowe UE w Katowicach nr 104, UE Katowice 2012.
W przypadku nauczyciela akademickiego – informację o kompetencjach, w tym o dorobku
dydaktycznym (wraz z wykazem publikacji jeżeli dotyczy) lub opis doświadczenia zawodowego w
zakresie programu studiów, a w przypadku innych osób informacje potwierdzające posiadanie
kompetencji i doświadczenia pozwalających na prawidłową realizację zajęć.
Dotychczas prowadzone przedmioty:
Methods of Financial Market Analysis; Capital Budgeting & Investment Analysis; Podstawy
inwestowania; Podstawy ekonomii; Seminarium; Decyzje inwestycyjne; Modele inwestycyjne;
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw – ACCA, Strategic Financial Management; Green Investments Can You Make Environmental Protection Investment Profitable; Podstawy ekonomii; Zarządzanie
finansami przedsiębiorstw – ACCA
Autorstwo/współautorstwo podręczników:
– K. Pera, R. Buła, M. Celej, M. Foltyn-Zarychta, D. Mitręga, Modele Inwestycyjne. Zbiór przykładów i
zadań, C.H. Beck, 2016
Doświadczenie zawodowe w zakresie programu studiów:
– Kurator kierunku Rachunkowość i Podatki (od października 2019)
– Członek Rady ds. dydaktyki i jakości kształcenia (od października 2019)
– Członek zespołu ds. przygotowania wniosku o otwarcie kierunku Rachunkowość i Podatki (rok
akademicki 2018/19)
– Członek wydziałowej komisji ds. przygotowania kierunku studiów licencjackich prowadzonych w
języku angielskim pod roboczym tytułem „Bachelor in Finance and Accounting” (rok akademicki
2013/2014)
– Członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Wydziale FiU UE Katowice (lata 2015-2016)
– Członek zespołu ds. opracowania specjalności Rachunkowość. „Ścieżka ACCA” posiadającej
rekomendację ACCA na Wydziale FiU UE Katowice dla studiów dziennych (lata 2014-2015)
– Członek zespołu ds. opracowania studiów podyplomowych Rachunkowość. „Ścieżka ACCA”
posiadającej rekomendację ACCA na Wydziale FiU UE Katowice (lata 2016-2017)
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IMIĘ I NAZWISKO: Piotr GIBAS
NUMER PESEL: INFORMACJA O ZATRUDNIENIU NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO w uczelni albo terminie podjęcia przez
niego zatrudnienia w uczelni, ze wskazaniem, czy uczelnia stanowi lub będzie stanowić dla niego podstawowe
miejsce pracy.
Data i forma zatrudnienia w Uczelni:
zatrudniony/a od 15 lutego 2003 na podstawie umowy o pracę,
wymiar czasu pracy pełny uczelnia stanowi podstawowe / dodatkowe miejsce pracy
INFORMACJA O DOROBKU NAUKOWYM WRAZ Z WYKAZEM PUBLIKACJI
Posiadane stopnie i tytuły naukowe:
doktor, dziedzina nauki/sztuki ekonomia dyscyplina naukowa/artystyczna ekonomia,
rok nadania 2010
tytuł rozprawy doktorskiej Współdziałanie miasta i powiatu w kształtowaniu rozwoju lokalnego
doktor habilitowany, dziedzina nauki/sztuki ………………..,
dyscyplina naukowa/artystyczna…………..., rok nadania...................
tytuł rozprawy habilitacyjnej .................................
profesor dziedzina nauki/sztuki ……………………………, rok nadania............
posiadanie uprawnienia równoważnego z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule
w zakresie sztuki, tytułu naukowego, a w przypadku gdy tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł
naukowy został uzyskany za granicą – kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski
dokonanym przez tłumacza przysięgłego
Dorobek naukowy
krótki opis dorobku naukowego lub artystycznego wraz ze wskazaniem obszaru/obszarów wiedzy/sztuki
dziedziny/dziedzin nauki/sztuki, dyscypliny/dyscyplin naukowej/artystycznej naukowych/artystycznych, w
których ten dorobek się mieści:
Jego specjalizacja naukowa zogniskowana jest wokół analiz ekonomiczno-przestrzennych (które są częścią
zarówno Ekonomii jak i Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej), w szczególności
wykorzystania Systemów Informacji Geograficznej w procesach wspomagania decyzji o charakterze
przestrzennym. Brał udział (jako członek zespołów naukowych) w 35 projektach badawczych, w tym
współwykonawcą projektu NCN . Był kierownikiem 5 projektów badawczych realizowanych w ramach
rozwoju specjalności.
Jest autorem bądź współautorem ponad 65 publikacji, w tym dwu monografii, 21 rozdziałów w
monografiach (w tym po angielsku), 35 artykułów naukowych, 6 rozdziałów w podręcznikach oraz
opublikowanej recenzji naukowej.
Wykonuje lub współwykonuje liczne ekspertyzy i opracowania w ramach zleceń instytucji publicznych (w
tym urzędów marszałkowskich oraz urzędów miast dużych i średnich. Aktywnie współdziała także ze strefą
prywatną wykonując usługi konsultacyjne i opracowania eksperckie tworząc narzędzia wykorzystujące GIS
w big data i geomarketingu. Ta działalność zaowocowała powstawiam ok. 50 opracowań o charakterze
praktycznym.
Jest członkiem Zespołu zadaniowego KPZK PAN ds. obszarów Wiejskich Polskiej Akademii Nauk (od 2019 r),
Komisji Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska Polskiej Akademii Nauk oddział w Katowicach (od 2011
roku) oraz członkiem Towarzystwa Urbanistów Polskich oddział w Katowicach (od 2013 roku)
Wykaz 10 najważniejszych publikacji lub osiągnięć artystycznych z ostatnich 10 lat:
– Gibas P., Heffner K., Społeczne i ekonomiczne koszty bezładu przestrzeni – osadnictwo obszarów
wiejskich, Studia KPZK PAN, Nr 182 z 2018 r., s. 163-195
– Gibas P., Heffner K., Koncentracja zabudowy na obszarach wiejskich, Wieś i Rolnictwo, Nr 2 (179) z 2018
r, s. 189-207
– Gibas P. (red.), Analiza zmian i prognoza przyrostu zabudowy mieszkaniowej na obszarze Polski do 2020
roku, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2017, ss. 100
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–

Gibas P., Potencjał demograficzny małych miast województwa śląskiego w świetle wyników analizy
przesunięć udziałów (shift share analysis), Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach Nr 327, Katowice 2017, ISSN 2083-8611, s. 113-126
– Heffner K., Gibas P., Centra regionów a spójność regionalna w Polsce [w] E. Pancer-Cybulska, E. Szostak
(red.): Wyzwania dla spójności Europy – gospodarka, zrównoważony rozwój, konkurencyjność, Prace
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 466, Wrocław 2017, s. 98-110
– Heffner K., Gibas P., Functional Areas in the regions and their links to scope sub-region centres impact,
Studia Regionalia, Journal of the Polish Academy of Sciences, Committee for Spatial Economy and
Regional Planning & European Regional Science Association (ERSA) Polish Section Volume 46, 2016, pp.
27–39, link: https://doi.org/10.12657/studreg-46-02
– Gibas P., Zmiany poziomu rozwoju „obwarzankowych” małych miast i gmin miejsko-wiejskich w Polsce
– analiza porównawcza, (w) Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w
Katowicach, Zeszyt: 259, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2016, s. 304-311
– Heffner K., Gibas P., Obszary funkcjonalne i ich związki z zasięgiem oddziaływania ośrodków
subregionalnych (na przykładzie województwa opolskiego) (w) Studia miejskie nr 18, Słodczyk J.,
Szafranek E., (red.) Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015, s. 9-25
– Heffner K., Gibas P., Polityka spójności UE a obszary funkcjonalne centrów regionalnych w Polsce [w] E.
Pancer-Cybulska, E. Szostak (red.): Unia Europejska w 10 lat po największym rozszerzeniu, Prace
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 380, Wrocław 2015, p. 127-138
– Heffner K., Gibas P., Zasięg stref oddziaływania metropolii (w) Studia miejskie nr 13, Słodczyk J.,
Szafranek E., (red.) Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014, s. 9-26
W przypadku nauczyciela akademickiego – informację o kompetencjach, w tym o dorobku dydaktycznym
(wraz z wykazem publikacji jeżeli dotyczy) lub opis doświadczenia zawodowego w zakresie programu
studiów, a w przypadku innych osób informacje potwierdzające posiadanie kompetencji i doświadczenia
pozwalających na prawidłową realizację zajęć.
Dotychczas prowadzone przedmioty:
Systemy informacji Przestrzennej, Analiza ekonomiczno-przestrzenna, Symulacje przestrzenne, Metody w
gospodarce przestrzennej, GIS w zarządzaniu miastem, GIS w planowaniu przestrzennym, Planowanie
miejscowe, Społeczno-kulturowe podstawy gospodarki przestrzennej.
Autorstwo/współautorstwo podręczników:
– Gospodarka przestrzenna w krajach Unii Europejskiej oraz w Norwegii i Szwajcarii. Akty prawne,
komentarze, mapy, statystyka, [red.] M. Czornik, Wydawnictwo UE Katowice, Katowice 2014,
– Gospodarka przestrzenna w krajach Unii Europejskiej. Akty prawne, komentarze, mapy, statystyka,
Cześć 2. [red.] M. Czornik, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2011,
– Gospodarka przestrzenna w krajach Unii Europejskiej. Cześć 1. [red.] M. Czornik, Akademia
Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2010
Doświadczenie zawodowe w zakresie programu studiów:
– Współudział w tworzeniu i ustalaniu zakresu merytorycznego stworzonego na Wydziale Ekonomii
kierunku studiów – Gospodarka przestrzenna, uczestnik zespołów zadaniowych ds. wykonania raportu
samooceny na potrzeby procesów akredytacji, członek Rady Programowej Kierunku gospodarka
przestrzenna,
– Certyfikowany tutor (od 2017 r), promotor prac dyplomowych nagradzanych w konkursach
zewnętrznych
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IMIĘ I NAZWISKO: MONIKA HADAŚ-DYDUCH
NUMER PESEL:
INFORMACJA O ZATRUDNIENIU NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO w uczelni albo terminie podjęcia przez
niego zatrudnienia w uczeni, ze wskazaniem, czy uczelnia stanowi lub będzie stanowić dla niego
podstawowe miejsce pracy.
Data i forma zatrudnienia w Uczelni:
zatrudniony/a od . 05.09.2006r. na podstawie Umowy o pracę,
wymiar czasu pracy . cały etat, uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy
INFORMACJA O DOROBKU NAUKOWYM WRAZ Z WYKAZEM PUBLIKACJI
Posiadane stopnie i tytuły naukowe:
Doktor nauk ekonomicznych, dyscyplina naukowa/artystyczna EKONOMIA, rok nadania 2012, tytuł
rozprawy doktorskiej: NIEKLASYCZNE METODY OCENY INWESTYCJI STRUKTURYZOWANYCH Z
UWGĘDNIENIEM ESKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH
doktor habilitowany, dziedzina nauki/sztuki ………………..,
dyscyplina naukowa/artystyczna…………..., rok nadania...................
tytuł rozprawy habilitacyjnej .................................
profesor dziedzina nauki/sztuki ……………………………, rok nadania............
posiadanie uprawnienia równoważnego z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art.
21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach
i tytule w zakresie sztuki, tytułu naukowego, a w przypadku gdy tytuł zawodowy, stopień naukowy lub
tytuł naukowy został uzyskany za granicą – kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski
dokonanym przez tłumacza przysięgłego
Dorobek naukowy
krótki opis dorobku naukowego lub artystycznego wraz ze wskazaniem obszaru/obszarów wiedzy/sztuki
dziedziny/dziedzin nauki/sztuki, dyscypliny/dyscyplin naukowej/artystycznej naukowych/artystycznych,
w których ten dorobek się mieści:
− Hadaś-Dyduch, M. (2014). Inwestycje alternatywne w kontekście efektywności inwestycji
kapitałowej na przykładzie produktów strukturyzowanych. Prace Naukowe/Uniwersytet
Ekonomiczny w Katowicach.
− Hadaś-Dyduch, M. (2015). Wavelets in Prediction: Theory, Method, Simulation. Scholars' Press.
− Hadaś-Dyduch, M. (2019). Falki dyskretne. CeDeWu, Warszawa.
− Hadaś-Dyduch, M. (2019). Modelowanie procesów finansowych, gospodarczych i społecznych
z zastosowaniem analizy wielorozdzielczej. Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach.
− Hadaś – Dyduch M., (2015), Wavelets in the prediction of short-time series, Mathematical Economics,
no 11(18), The Publishing House of Wroclaw University of Economics, Wroclaw, ISSN 1733-9707, p.
43-54.
− Hadaś-Dyduch M., (2016), Globalization in the context of cointegration selected countries,
[w:] Proceedings of the 16th International Scientific Conference Globalization and Its Socio-Economic
Consequences, Conference, University of Zilina, The Faculty of Operation and Economics of Transport
and Communication, Department of Economics, Slovak Republic, ISBN 978-80-8154-191-9, p. 587594.
− Hadaś-Dyduch M., Koutský J., Meluzínová J., Balcerzak A., Pietrzak M., (2019), Multiresolution
Analysis of the Global Financial Crisis Influence on the GDP, [w:] Proceeding of 33rd IBIMA
Conference, Granada, Spain.
− Hadaś-Dyduch
M.,
(2016),
Iluzja,
marzenia
a
rzeczywistość
–
bezpośrednia
i niebezpośrednia inwestycja w indeksy giełdowe na przykładzie produktów inwestycyjnych, Śląski
Przegląd Statystyczny, nr 14 (20), Polskie Towarzystwo Statystyczne, ISSN 1644-6739, e-ISSN 24499765, s. 185-202.
− Hadaś – Dyduch M., (2015), Wieloczynnikowa analiza wskaźników zmienności
i ryzyka certyfikatów, Studia Ekonomiczne, nr 232, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w
Katowicach, Katowice, ISSN 2083-8611, s. 58-71.
− Hadaś
–
Dyduch
M.,
(2014),
Zarządzanie
ryzykiem
poprzez
ubezpieczenie,
[w:] Ubezpieczenie wobec wyzwań XXI wieku. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we
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Wrocławiu. Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku, nr 342, red. W. Ronka-Chmielowiec, Wrocław,
ISSN 1899-3192, s. 66-77.
W przypadku nauczyciela akademickiego – informację o kompetencjach, w tym o dorobku
dydaktycznym (wraz z wykazem publikacji jeżeli dotyczy) lub opis doświadczenia zawodowego w
zakresie programu studiów, a w przypadku innych osób informacje potwierdzające posiadanie
kompetencji i doświadczenia pozwalających na prawidłową realizację zajęć.
Dotychczas prowadzone przedmioty:
Matematyka, Matematyka w finansach, Wnioskowanie statystyczne, Statystyka opisowa, Statystyka
matematyczna, Statystyka medyczna i sprawozdawczość, Statystyka, Ekonomia matematyczna,
Ekonometria, Analiza i prognozowanie procesów ekonomicznych, Metody ilościowe w finansach i
rachunkowości, Ubezpieczenia w logistyce, Narzędzia statystyczne analizy procesów gospodarczych,
Statystyka i ekonometria przestrzenna.
Autorstwo/współautorstwo podręczników:
− Acedański J., Hadaś – Dyduch M., Lawędziak B., Szkutnik W., Wolny-Dominiak A., (2013), Funkcje
wielu zmiennych w ekonomii, Seria: Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu pod redakcją
Włodzimierza Szkutnika (Zeszyt 6), Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice. ISBN 978-837875-106-9.
− Dyduch M., Szkutnik W., Acedański J.; (2009) POPYT, PODAŻ, RÓWNOWAGA. Wybrane zagadnienia
ekonomii matematycznej. Zadania dla studiów ekonomicznych, Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
− Dyduch M., Szkutnik W., Balcerowicz-Szkutnik M., (2011), Algebra liniowa dla studiów
ekonomicznych. Metody i zadania. Przestrzenie i przekształcenia liniowe. Formy kwadratowe.
Wydanie II uzupełnione. Seria: Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu pod redakcją
Włodzimierza Szkutnika. Zeszyt 1. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
− Hadaś-Dyduch M., Przybylska-Mazur A., Szkutnik W., (2014), Równania różniczkowe i różnicowe,
Seria: Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu pod redakcją Włodzimierza Szkutnika
(Zeszyt 5), Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice, ISBN 978-83-7875-179-3.
− Hadaś-Dyduch M., Szkutnik W., (2014), Rachunek pochodnych funkcji jednej zmiennej, Seria:
Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu pod redakcją Włodzimierza Szkutnika (Zeszyt 7),
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice, ISBN 978-83-7875-180-9.
− Szkutnik W., Sączewska-Piotrowska A., Hadaś-Dyduch M., (2015), Metody taksonomiczne z
programem STATISTICA, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISBN 978-837875-258-5.
− Acedański J., Hadaś-Dyduch M., W. Szkutnik W., (2016), Prognozowanie zjawisk ekonomicznych i
finansowych. Część 1. Prognozowanie z Excelem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w
Katowicach, ISBN: 978-83-7875-269-1.
− Hadaś-Dyduch M., Przybylska-Mazur A., Szkutnik W., Acedański J., (2016), Prognozowanie zjawisk
ekonomicznych i finansowych. Część 2. Prognozowanie z Gretlem, Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach, ISBN: 978-83-7875-328-5.
− Hadaś-Dyduch M., Przybylska-Mazur A., Szkutnik W., (2016), Rachunek całkowy funkcji i
zastosowania ekonomiczne. Seria: Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu pod redakcją
Włodzimierza Szkutnika. Zeszyt 4; Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISBN
978-83-7875-315-5.
− M. Hadaś-Dyduch, W. Szkutnik, (2017), Rachunek pochodnych funkcji jednej zmiennej, Seria:
Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu pod redakcją Włodzimierza Szkutnika (Zeszyt 7),
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
Doświadczenie zawodowe w zakresie programu studiów: -
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IMIĘ I NAZWISKO: Arkadiusz HALAMA
NUMER PESEL:
INFORMACJA O ZATRUDNIENIU NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO w uczelni albo terminie podjęcia przez
niego zatrudnienia w uczelni, ze wskazaniem, czy uczelnia stanowi lub będzie stanowić dla niego
podstawowe miejsce pracy.
Data i forma zatrudnienia w Uczelni:
zatrudniony/a od 2009 na podstawie umowy
wymiar czasu pracy . 1/1 , uczelnia stanowi podstawowe / dodatkowe miejsce pracy
INFORMACJA O DOROBKU NAUKOWYM WRAZ Z WYKAZEM PUBLIKACJI
Posiadane stopnie i tytuły naukowe:
doktor, dziedzina nauki/sztuki Nauki społeczne., dyscyplina naukowa/artystyczna Ekonomia i finanse.,
rok nadania 2007.
tytuł rozprawy doktorskiej Ocena efektywności ekonomicznej i skuteczności ekologicznej inwestycji w
gospodarce wodnej
doktor habilitowany, dziedzina nauki/sztuki ………………..,
dyscyplina naukowa/artystyczna…………..., rok nadania...................
tytuł rozprawy habilitacyjnej .................................
profesor dziedzina nauki/sztuki ……………………………, rok nadania............
posiadanie uprawnienia równoważnego z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art.
21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach
i tytule w zakresie sztuki, tytułu naukowego, a w przypadku gdy tytuł zawodowy, stopień naukowy lub
tytuł naukowy został uzyskany za granicą – kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski
dokonanym przez tłumacza przysięgłego
Dorobek naukowy
krótki opis dorobku naukowego lub artystycznego wraz ze wskazaniem obszaru/obszarów wiedzy/sztuki
dziedziny/dziedzin nauki/sztuki, dyscypliny/dyscyplin naukowej/artystycznej naukowych/artystycznych,
w których ten dorobek się mieści:
Liczne publikacje dotyczące problematyki zagospodarowania przestrzennego i rozwoju infrastruktury na
terenach zalewowych oraz szeroko rozumianej gospodarki niskoemisyjnej. Są to prace interdyscyplinarne
łączące ekonomię, gospodarkę przestrzenną, ochronę środowiska i aspekty prawne.
Wykaz 10 najważniejszych publikacji lub osiągnięć artystycznych z ostatnich 10 lat:
– Arkadiusz Halama Zarządzanie terenami zalewowymi w Bielsku-Białej [w:] Projekty regionalne i
lokalne - sukces projektu / red. nauk. Henryk Brandenburg, Przemysław Sekuła. - Katowice :
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - (Praca Naukowa).
– Arkadiusz Halama Ekonomiczne oddziaływanie centrów handlowych na małe miasta i obszary
wiejskie w subregionie północnym województwa śląskiego, Studia Ekonomiczne, Uniwersytet
Ekonomiczny w Katowicach. - Nr 279 (2016), s.70-84
– Arkadiusz Halama Ekonomiczne oddziaływanie centrów handlowych na małe miasta i obszary
wiejskie w subregionie zachodnim województwa śląskiego, Studia Ekonomiczne, Uniwersytet
Ekonomiczny w Katowicach. - Nr 270 (2016), s. 91-103
– Arkadiusz Halama Ocena wartości rekreacyjnej i wykorzystania kompleksu zbiorników "Kobiór" [w]
Współczesne obszary rolnictwa i obszarów wiejskich / pod red. Wioletty Kamińskiej / Biuletyn
Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk s. 89-98 - rys., tab. Summ. - Bibliogr..
– Arkadiusz Halama Zrównoważona gospodarka energetyczna i rozwój odnawialnych źródeł energii na
obszarach wiejskich subregionu południowego woj. śląskiego [w] Społeczno-ekonomiczny wymiar
innowacyjności na obszarach wiejskich / pod red. Mirosława Biczkowskiego i Romana Rudnickiego
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN: 2016, T. 173 s. 12-32
– Arkadiusz Halama Ocena wpływu zaangażowania interesariuszy na realizację celów planu gospodarki
niskoemisyjnej Gminy Czechowice-Dziedzice [w] Projekty lokalne i regionalne - interesariusze
projektu / red. nauk. Henryk Brandenburg, Gabriel Tobor Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2017
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–

Arkadiusz Halama Ocena przydatności do rekreacji zbiornika Ostrowy / Arkadiusz Halama Studia
Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 2017, Nr 316 s. 114-122
– Arkadiusz Halama, Małgorzata Twardzik, Dostępność usług handlowych w obszarach suburbanizacji
na przykładzie południowych dzielnic Katowic / Małgorzata Twardzik, Arkadiusz Halama Studia
Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 2017, Nr 316 s. 183-196 - rys., tab. Streszcz., summ. - Bibli
– Arkadiusz Halama ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA ENERGETYCZNA WEHIKUŁEM ROZWOJU W
GMINACH SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO [w] Wehikuły rozwoju
lokalnego i regionalnego pod red Andrzeja Klasika i Floriana Kuźnika Studia ZPZK PAN Warszawa
2017
– Arkadiusz Halama Zrównoważona gospodarka energetyczna w małych miastach województwa
śląskiego Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 2017, Nr 327 s. 97-11.
W przypadku nauczyciela akademickiego – informację o kompetencjach, w tym o dorobku
dydaktycznym (wraz z wykazem publikacji jeżeli dotyczy) lub opis doświadczenia zawodowego w
zakresie programu studiów, a w przypadku innych osób informacje potwierdzające posiadanie
kompetencji i doświadczenia pozwalających na prawidłową realizację zajęć.
Dotychczas prowadzone przedmioty:
Gospodarka nieruchomościami, Gospodarka
nieruchomościami publicznymi, Zarządzanie
nieruchomościami, Organizacja i planowanie zarządzania nieruchomościami, Procedury w obrocie
nieruchomościami, Planowanie infrastruktury technicznej, Prawne podstawy gospodarki przestrzennej i
ochrony środowiska, Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej, Analiza ekonomicznoprzestrzenna, Prawo budowlane, Ekonomika budownictwa, Mikroekonomia i Makroekonomia,
Gospodarka wodna, Hydrologia, Zarządzanie obszarami przyrodniczo cennymi oraz gospodarowanie na
obszarach chronionych, Transport w gospodarce przestrzennej.
Autorstwo/współautorstwo podręczników:
– Halama, Łotwa w Gospodarka Przestrzenna w Krajach Unii Europejskiej oraz w Norwegii i Szwajcarii
Praca zbiorowa pod red M. Czornik, Katowice 2014 s.78-93
Doświadczenie zawodowe w zakresie programu studiów:
– Prowadzone wykłady lub/oraz ćwiczenia z wymienionych powyżej przedmiotów.
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IMIĘ I NAZWISKO: Krystian HEFFNER
NUMER PESEL: INFORMACJA O ZATRUDNIENIU NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO w uczelni albo terminie podjęcia przez
niego zatrudnienia w uczelni, ze wskazaniem, czy uczelnia stanowi lub będzie stanowić dla niego
podstawowe miejsce pracy.
Data i forma zatrudnienia w Uczelni:
zatrudniony/a od 01-10-1998 na podstawie: umowa o pracę,
wymiar czasu pracy . 1 etat, uczelnia stanowi podstawowe / dodatkowe miejsce pracy
INFORMACJA O DOROBKU NAUKOWYM WRAZ Z WYKAZEM PUBLIKACJI
Posiadane stopnie i tytuły naukowe:
doktor, dziedzina nauki/sztuki nauk technicznych, dyscyplina naukowa/artystyczna…urbanistyka i
planowanie przestrzenne,
rok nadania: 1978
tytuł rozprawy doktorskiej: Zastosowanie informacji o środowisku fizyczno-geograficznym w
planowaniu przestrzennym
doktor habilitowany, dziedzina nauki/sztuki: nauki o ziemi,
dyscyplina naukowa/artystyczna: geografia ekonomiczna, rok nadania: 1992
tytuł rozprawy habilitacyjnej: Śląsk Opolski. Proces przekształceń ludnościowych i przestrzennych
systemu osadnictwa wiejskiego, Opole 1991, 264s.; PIN Instytut Śląski w Opolu.
profesor dziedzina nauki/sztuki: ekonomia, rok nadania: 2001.
posiadanie uprawnienia równoważnego z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art.
21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach
i tytule w zakresie sztuki, tytułu naukowego, a w przypadku gdy tytuł zawodowy, stopień naukowy lub
tytuł naukowy został uzyskany za granicą – kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski
dokonanym przez tłumacza przysięgłego
Dorobek naukowy
krótki opis dorobku naukowego lub artystycznego wraz ze wskazaniem obszaru/obszarów wiedzy/sztuki
dziedziny/dziedzin nauki/sztuki, dyscypliny/dyscyplin naukowej/artystycznej naukowych/artystycznych,
w których ten dorobek się mieści:
Kierownik Katedry Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej na Uniwersytecie Ekonomicznym w
Katowicach (od 2004 roku). Tytuł naukowy profesora uzyskał w 2001 roku, a stanowisko profesora
zwyczajnego od 2004 roku. Jest członkiem senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (od 2016
roku). Jego zainteresowania naukowe obejmują: politykę regionalną i rozwój regionalny, badania
demograficzne ze szczególnym uwzględnieniem migracji zagranicznych, gospodarkę przestrzenną, rozwój
obszarów wiejskich i małych miast, metodykę badań ekonomiczno-przestrzennych.
Autor i współautor ponad 450 publikacji naukowych, w tym kilku książek. W latach 1991-1996 był
dyrektorem PIN Instytutu Śląskiego w Opolu, w latach 1994-2004 profesorem Uniwersytetu w Łodzi, od
1998 roku pracuje na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, w latach 1998-2012 był profesorem i
członkiem rady naukowej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w Warszawie, od 2001 roku profesorem
Politechniki Opolskiej. Członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN od 1998 roku,
członek Komitetu Badań nad Migracjami i Polonią PAN od 2009 roku, prezes Stowarzyszenia Instytut
Śląski, ekspert zespołu doradczego Urzędu Marszałkowskiego Woj. Opolskiego, przewodniczący Rady
Naukowej PIN Instytut Śląski w Opolu (2004-2016), członek Rady Wydziału Administracji i Spraw
Publicznych na Uniwersytecie w Opawie (od 2010). Kierował programami badań Narodowego Centrum
Nauki oraz projektami europejskimi.
Dorobek w dziedzinie ekonomii, gospodarce przestrzennej, gospodarce i polityce regionalnej
Wykaz 10 najważniejszych publikacji lub osiągnięć artystycznych z ostatnich 10 lat:
– K. Heffner, Regiony międzymetropolitalne a efekty polityki spójności w Polsce, (w:) Jaka polityka
spójności po roku 2013? Red. nauk. Mirosława Klamut, Ewa Szostak, Wyd. Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 163-184.
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–

–

–

–
–

–

–

–

–

K. Heffner, R. Rauziński, Region migracyjny, jego cechy i ewolucja w Polsce na przykładzie Śląska
Opolskiego, (w:) Krajobrazy migracyjne Polski. Pod red. P. Kaczmarczyka i M. Lesińskiej, Ośrodek
Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, s. 61-84;
K. Heffner, Wykorzystanie powiązań funkcjonalnych obszarów miejskich jako potencjałów
rozwojowych regionów Polski Zachodniej, (w:) Badania miejskie i regionalne. Doświadczenia i
perspektywy. Pod red. F. Kuźnika, „Studia KPZK PAN”, t. 153, Warszawa 2013, s. 57-81;
K. Heffner, A. Czarnecki, Linking Locally: Second Home Owners and Economic Development of the
Rural Community, (w:) Economic Development in Rural Areas: Functional and Multifunctional
Approaches, E. Kulke, P. Dannenberg (Eds), Ashgate Publishing, Ltd., Farnham 2015, s. 185-210.
K. Heffner, Przestrzeń jako uwarunkowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Wieś i Rolnictwo
nr 2(167), Warszawa 2015, s. 83-104;
K. Heffner, M. Twardzik, The Impact of Shopping Centers in Rural Areas and Small Towns in the Outer
Metropolitan Zone (The Example of the Silesian Voivodeship), European Countryside, vol. 2, 2015, s.
87-100;
K. Heffner, Proces suburbanizacji a polityka miejska w Polsce, (w:) Miasto – region - gospodarka w
badaniach geograficznych. W stulecie urodzin profesora Ludwika Straszewicza, pod red. T. Marszała,
Łódź 2016, s. 75-110.
K. Heffner, Rural Labour Markets and Peripherization Processes in Poland, (w:) Rural Areas Between
Regional Needs and Global Challenges. Transformation in Rural Space, Walter Leimgruber, Chang-yi
David Chang (eds.), Springer Nature Switzerland AG, Cham 2018, s. 53-71.
Heffner K., Klemens B., Solga B., (2019), Challenges of Regional Development in the Context of
Population Ageing. Analysis Based on the Example of Opolskie Voivodeship. Sustainability, vol.
11(19): 5207
K. Heffner, Pozarolnicza działalność na obszarach wiejskich, (w:) Ciągłość i zmiana Sto lat rozwoju
polskiej wsi. Tom 2, Red. nauk. M. Halamska, M. Stanny, J. Wilkin, IRWiR PAN, Warszawa 2019, s.
947-976.

W przypadku nauczyciela akademickiego – informację o kompetencjach, w tym o dorobku
dydaktycznym (wraz z wykazem publikacji jeżeli dotyczy) lub opis doświadczenia zawodowego w
zakresie programu studiów, a w przypadku innych osób informacje potwierdzające posiadanie
kompetencji i doświadczenia pozwalających na prawidłową realizację zajęć.
Dotychczas prowadzone przedmioty:
Analiza ekonomiczno-przestrzenna, Europejska Polityka Zagospodarowania Przestrzennego, Gospodarka
Przestrzenna, Polityka regionalna, Polityka Regionalna UE, Zagospodarowanie Obszarów Wiejskich,
Europejska Integracja Gospodarcza, Polityka Gospodarcza, Geografia ekonomiczna, Historia Urbanistyki.
Autorstwo/współautorstwo podręczników:
– Analiza Ekonomiczno-przestrzenna
Doświadczenie zawodowe w zakresie programu studiów: Kurator kierunku Gospodarka Przestrzenna
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IMIĘ I NAZWISKO: Arkadiusz KISIOŁEK
NUMER PESEL: INFORMACJA O ZATRUDNIENIU NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO w uczelni albo terminie podjęcia przez
niego zatrudnienia w uczelni, ze wskazaniem, czy uczelnia stanowi lub będzie stanowić dla niego
podstawowe miejsce pracy.
Data i forma zatrudnienia w Uczelni:
zatrudniony/a od . 09.2019 na podstawie . Umowy o pracę
wymiar czasu pracy . 1/1 uczelnia stanowi podstawowe / dodatkowe miejsce pracy
INFORMACJA O DOROBKU NAUKOWYM WRAZ Z WYKAZEM PUBLIKACJI
Posiadane stopnie i tytuły naukowe:
doktor, dziedzina nauki/sztuki - dyscyplina naukowa/artystycznarok nadaniatytuł rozprawy doktorskiej doktor habilitowany, dziedzina nauki/sztuki dyscyplina naukowa/artystyczna- rok nadaniatytuł rozprawy habilitacyjnej profesor dziedzina nauki/sztuki - rok nadaniaposiadanie uprawnienia równoważnego z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art.
21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach
i tytule w zakresie sztuki, tytułu naukowego, a w przypadku gdy tytuł zawodowy, stopień naukowy lub
tytuł naukowy został uzyskany za granicą – kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski
dokonanym przez tłumacza przysięgłego
Dorobek naukowy
krótki opis dorobku naukowego lub artystycznego wraz ze wskazaniem obszaru/obszarów wiedzy/sztuki
dziedziny/dziedzin nauki/sztuki, dyscypliny/dyscyplin naukowej/artystycznej naukowych/artystycznych,
w których ten dorobek się mieści:
Udział w konferencjach naukowych (wraz z publikacjami) w obszarze informatyki ekonomicznej, w tym
analizy danych
Wykaz 10 najważniejszych publikacji lub osiągnięć artystycznych z ostatnich 10 lat:
– C. M. Olszak, A. Kisiołek (2020): Big Data for Customer Knowledge Management, Information
Systems Architecture and Technology. Proceedings of 40th Anniversary International Conference on
Information Systems Architecture and Technology - ISAT 2019. Part III / ed. Zofia Wilimowska, Leszek
Borzemski, Jerzy Świątek, Springer, s. 244-253
– Kisiołek, (2018), Analiza wpisów na portalu Twitter z wykorzystaniem narzędzi big data zawartych
w pakiecie R, Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, nr 362 s. 306-317.
– M. Olszak, A. Kisiołek, (2018), Big data in analysis of social media based on the example of Twitter,
Academic Conferences and Publishing International Limited, s. 208-216.
W przypadku nauczyciela akademickiego – informację o kompetencjach, w tym o dorobku
dydaktycznym (wraz z wykazem publikacji jeżeli dotyczy) lub opis doświadczenia zawodowego w
zakresie programu studiów, a w przypadku innych osób informacje potwierdzające posiadanie
kompetencji i doświadczenia pozwalających na prawidłową realizację zajęć.
Dotychczas prowadzone przedmioty:
Technologie informacyjne, informatyka, techniki informatyczne, systemy informatyczne w podmiotach
TSL, e-biznes, projektowanie procesów, business information systems
Autorstwo/współautorstwo podręczników: Doświadczenie zawodowe w zakresie programu studiów: -
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IMIĘ I NAZWISKO: Beata KOLNY
NUMER PESEL: INFORMACJA O ZATRUDNIENIU NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO w uczelni albo terminie podjęcia przez
niego zatrudnienia w uczelni, ze wskazaniem, czy uczelnia stanowi lub będzie stanowić dla niego
podstawowe miejsce pracy.
Data i forma zatrudnienia w Uczelni:
zatrudniony/a od 1.09.1988 na podstawie mianowania,
wymiar czasu pracy pełny (100%), uczelnia stanowi podstawowe / dodatkowe miejsce pracy
INFORMACJA O DOROBKU NAUKOWYM WRAZ Z WYKAZEM PUBLIKACJI
Posiadane stopnie i tytuły naukowe:
doktor, dziedzina nauki/sztuki: obszar nauk społecznych/ dziedzina nauk ekonomicznych, dyscyplina
naukowa/artystyczna: ekonomia,
rok nadania: 2003
tytuł rozprawy doktorskiej: Zachowania konsumentów w czasie wolnym – uwarunkowania,
prawidłowości
doktor habilitowany, dziedzina nauki/sztuki: obszar nauk społecznych/ dziedzina nauk ekonomicznych,
dyscyplina naukowa/artystyczna: ekonomia, rok nadania: 2017
tytuł rozprawy habilitacyjnej: Rynek usług zagospodarowujących czas wolny – diagnoza i perspektywy
rozwoju
profesor dziedzina nauki/sztuki ……………………………, rok nadania............
posiadanie uprawnienia równoważnego z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art.
21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach
i tytule w zakresie sztuki, tytułu naukowego, a w przypadku gdy tytuł zawodowy, stopień naukowy lub
tytuł naukowy został uzyskany za granicą – kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski
dokonanym przez tłumacza przysięgłego
Dorobek naukowy
krótki opis dorobku naukowego lub artystycznego wraz ze wskazaniem obszaru/obszarów wiedzy/sztuki
dziedziny/dziedzin nauki/sztuki, dyscypliny/dyscyplin naukowej/artystycznej naukowych/artystycznych,
w których ten dorobek się mieści:
Wykonawca 5 projektów badawczych finansowych przez KBN (obecnie NCN) w latach 1995-2011 oraz
kierownik projektu badawczego pt. „Rynek usług zagospodarowujących czas wolny w perspektywie 2025
roku” w latach 2010-2013. Specjalizuje się w badaniach rynku i konsumpcji w szczególności w badaniach
zachowań konsumentów i ich gospodarstw domowych. Przedmiotem zainteresowań naukowych jest czas
wolny, a zwłaszcza rynek usług zagospodarowujących ten czas.
Wykaz 10 najważniejszych publikacji lub osiągnięć artystycznych z ostatnich 10 lat:
– Implikacje Work-life Balance dla zagospodarowania i zwiększenia ilości czasu wolnego pracownika
[w:] „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, tom XX, Zeszyt 10, 2019 Wydawnictwo SAN, s. 145-156, ISSN
2543-8190,
– Profil konsumentów korzystających z usług gastronomicznych [w:] „Handel Wewnętrzny” 2018, nr
1(372), Rocznik 64, s. 66-74, ISSN 2083-8611.
– Oferta przedsiębiorstw świadczących usługi zagospodarowujące czas wolny w świetle koncepcji
marketingu doświadczeń [w:] „Handel Wewnętrzny” 2017 nr 6(371), Rocznik 63, s. 142-150, ISSN
2083-8611.
– Wirtualizacja zachowań konsumentów na rynku usług zagospodarowujących czas wolny [w:] „Studia
Ekonomiczne”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 302, Wyd. UE w
Katowicach, Katowice 2016, s. 150-161, ISSN 2083-8611.
– Poziom jakości obsługi klienta w placówkach handlowych i usługowych w Polsce [w:] „Studia
Ekonomiczne”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 302, Wyd. UE w
Katowicach, Katowice 2016, s. 30-41, ISSN 2083-8611.
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–

Services in Europe – diagnosis and development perspectives, Wyd. UE w Katowicach, Katowice
2015, ss. 128, ISBN 987-83-7875-254-7 (udział 20% współautorzy: M. Jaciow, G. Maciejewski, B.
Mikołajczyk, R. Wolny).
– Czas wolny w świetle zrównoważonego rozwoju, „Konsumpcja i rozwój” 2014, nr 2, s. 28-38, ISSN
2083-6929
– Kreowanie wartości dla klientów przez podmioty świadczące usługi zagospodarowujące czas wolny,
„Handel Wewnętrzny” 2013 (A), maj–czerwiec. T. 2: Marketingowe sposoby kreowania wartości dla
klienta, s. 49-55, ISSN 2083-8611.
– Rynek usług zagospodarowujących czas wolny – diagnoza i perspektywy rozwoju, Wyd. UE w
Katowicach, Katowice 2013, ss. 239, ISBN 978-83-7875-131-1.
– Strengths and weaknesses of enterprises providing leisure-time services in the light of opportunities
and threats in the environment today and towards 2025 [w] L’entrepreneur face aux politiques
publiques europeennes. Travaux Scientifiques du Reseau PGV. Conference Internationale de
Lisbonne, 13–14 septembre 2012. Red. C. Martin,T. Rkibi. Le Réseau des Pays du Groupe de
Vysegrad, ISLA Campus Lisboa-Laureate International Universities, L’Université Pierre Mendes
France de Grenoble (GREG-IUT2), Lisboa 2012, s. 339-351.
W przypadku nauczyciela akademickiego – informację o kompetencjach, w tym o dorobku
dydaktycznym (wraz z wykazem publikacji jeżeli dotyczy) lub opis doświadczenia zawodowego w
zakresie programu studiów, a w przypadku innych osób informacje potwierdzające posiadanie
kompetencji i doświadczenia pozwalających na prawidłową realizację zajęć.
Dotychczas prowadzone przedmioty:
Mieszkańcy i ekonomika czasu wolnego, Ekonomika czasu wolnego, Strategie dystrybucji i sprzedaży,
Logistyka dystrybucji, Zarzadzanie relacjami z klientem, Obsługa klienta i CRM, Promocja na rynkach
krajowych i międzynarodowych, Zachowania podmiotów rynkowych
Autorstwo/współautorstwo podręczników:
– Badania rynku. Metody, zastosowania. Red. Z. Kędzior. PWE, Warszawa 2005.
– Obsługa klienta w przedsiębiorstwie handlu detalicznego. Red. B. Kucharska. AE, Katowice 2010.
Doświadczenie zawodowe w zakresie programu studiów:
– Blisko 25 letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej na I i II stopniu studiów stacjonarnych i
niestacjonarnych oraz 20 letnie na studiach podyplomowych (od 2006 roku kierownik studiów
podyplomowych Menedżer Kultury). Promotor ponad 120 prac magisterskich oraz około 150 prac
licencjackich (w tym 92 w szkołach niepublicznych).
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IMIĘ I NAZWISKO: Barbara Kucharska
NUMER PESEL: INFORMACJA O ZATRUDNIENIU NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO w uczelni albo terminie podjęcia przez
niego zatrudnienia w uczelni, ze wskazaniem, czy uczelnia stanowi lub będzie stanowić dla niego
podstawowe miejsce pracy.
Data i forma zatrudnienia w Uczelni:
zatrudniony/a od . 1994 na podstawie umowy o pracę (od 2018),
wymiar czasu pracy pełny, uczelnia stanowi podstawowe / dodatkowe1 miejsce pracy
INFORMACJA O DOROBKU NAUKOWYM WRAZ Z WYKAZEM PUBLIKACJI
Posiadane stopnie i tytuły naukowe:
doktor, dziedzina nauki/sztuki nauk społecznych, dyscyplina naukowa/artystyczna ekonomia,
rok nadania 2001
tytuł rozprawy doktorskiej Proces integracji przedsiębiorstw handlowych w Polsce (lata 1989-2010)
doktor habilitowany, dziedzina nauki/sztuki nauk społecznych,
dyscyplina naukowa/artystyczna ekonomia, rok nadania 2016
tytuł rozprawy habilitacyjnej – ocena ogólnego dorobku naukowego
profesor dziedzina nauki/sztuki ……………………………, rok nadania............
posiadanie uprawnienia równoważnego z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art.
21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach
i tytule w zakresie sztuki, tytułu naukowego, a w przypadku gdy tytuł zawodowy, stopień naukowy lub
tytuł naukowy został uzyskany za granicą – kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski
dokonanym przez tłumacza przysięgłego
Dorobek naukowy
krótki opis dorobku naukowego lub artystycznego wraz ze wskazaniem obszaru/obszarów wiedzy/sztuki
dziedziny/dziedzin nauki/sztuki, dyscypliny/dyscyplin naukowej/artystycznej naukowych/artystycznych,
w których ten dorobek się mieści:
Dorobek naukowy mieści się w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplina ekonomia i finanse. Obejmuje
problematykę: zachowań podmiotów rynkowych, badań rynku oraz funkcjonowania handlu, ze
szczególnym uwzględnieniem innowacji w handlu detalicznym i ich wpływu na zachowania
konsumentów.
Główne osiągnięcia z ostatnich 10 lat:
– Kierownik i wykonawca projektu Innowacje w handlu detalicznym w kierowaniu wartości dla klienta,
czas realizacji 2010-2014, projekt badawczy własny finansowany z Narodowego Centrum Nauki, nr
grantu N N112012838;
– Wykonawca dzieła w postaci opracowań merytorycznych związanych z systemami dystrybucji oraz
charakterystyką handlu w Polsce w ramach projektu: „Modele systemu logistycznego Polski jako
droga do komodalności transportu w Unii Europejskiej", Politechnika Warszawska (Wydział
Transportu, Zakład Logistyki i Systemów Transportowych), 05.02.2010 – 30.04.2010,
– Wykonawca projektów badań statutowych Katedry Rynku i Konsumpcji: Zmiany modeli konsumpcji
żywności w Polsce (2018-2019), Handel detaliczny i usługi w Polsce – perspektywa konsumenta (20172016), Handel i usługi w Europie – diagnoza i perspektywy (2013-2015); Metody i techniki badań
jakościowych w Internecie (2011-2012)
Wykaz 10 najważniejszych publikacji lub osiągnięć artystycznych z ostatnich 10 lat:
– B. Kucharska, M. Malinowska, CSR jako obszar badań - wymiary, tendencje, w: M.Drzazga Społeczna
odpowiedzialność przedsiębiorstwa (CSR) - perspektywa marketingu, Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2019, s. 11-22
– B. Kucharska, Food in retailers' commercial offer - possibilities of building relationships with
consumers, Olsztyn Economic Journal nr 14 (3), 2019, s. 313-324
– B. Borusiak, B.Kucharska, Sustainability in retailing. A study of consumer intentions regarding
involvement in charity shop activities, Studia Periegetica, nr 1 (25), 2109 s. 65-85 - 5/123

1

Niepotrzebne skreślić
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–

K.Bilińska-Reformat, B.Kucharska, M.Twardzik, L.Dolega, Sustainable development concept and
creation of innovative business models by retail chains, International Journal of Retail and
Distribution Management, vol. 47, 2019 s. 2-18.
– B.Kucharska, M. Malinowska, Wirtualizacja obsługi klienta w handlu detalicznym - perspektywa
przedsiębiorstwa i klienta , Przedsiębiorczość i Zarządzanie t. 20, z. 12, cz. 1, 2019 s. 141-156
– B.Kucharska, Ewolucja formatów jako przejaw innowacyjności przedsiębiorstw handlowych w Polsce,
w: M.Sławińska (red.)Handel we współczesnej gospodarce. Nowe wyzwania, Uniwersytet
Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2016, s. 33-47
– B.Kucharska, Multichannel Retailing - Consumer's and Retailer's Perspective, Handel Wewnętrzny w
Polsce, 2015 s. 159-172
– M.Kucia, B.Kucharska, G.Maciejewski, M.Malinowska, A.Stolecka – Makowska, The retail trade in
Europe - diagnosis and future perspectives, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w
Katowicach, Katowice 2015, 157s.
– B. Kucharska, Innowacje w handlu detalicznym w kreowaniu wartości dla klienta Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2014, 276 s.
– K.Bilińska-Reformat, B.KucharskaThe role of knowledge diffusion in retail chains innovation, Handel
Wewnętrzny nr 5 (358)/2015, s. 51-61
W przypadku nauczyciela akademickiego – informację o kompetencjach, w tym o dorobku
dydaktycznym (wraz z wykazem publikacji jeżeli dotyczy) lub opis doświadczenia zawodowego w
zakresie programu studiów, a w przypadku innych osób informacje potwierdzające posiadanie
kompetencji i doświadczenia pozwalających na prawidłową realizację zajęć.
Dotychczas prowadzone przedmioty:
Marketing, Zarządzanie sprzedażą, Obsługa klienta, Merchandising, Badania rynku, Obsługa klienta i
CRM.
Ukończenie szkolenia „Wykorzystanie metody Design thinking” 2018 w ramach projektu „Doskonalenie
kompetencji dydaktyków”
Autorstwo/współautorstwo podręczników:
– Redakcja naukowa i współautorstwo podręcznika akademickiego: Obsługa klienta w
przedsiębiorstwie handlu detalicznego, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2010,
ss.151, ISBN 978-83-7246-495-8
Doświadczenie zawodowe w zakresie programu studiów:
– Członek zespołu przygotowującego założenia funkcjonowania oraz program kształcenia na kierunku
„Przedsiębiorczość i Finanse” (2014) oraz „E-commerce” (2018-2019)
– Autor propozycji standardów kształcenia na studiach podyplomowych „Zarządzanie sprzedażą”
opublikowanych w: Kucharska B., Standardy kierunków studiów podyplomowych „Zarządzanie
sprzedażą” oraz „Zarządzanie sprzedażą”, w: Próba standaryzacji wybranych kierunków studiów
podyplomowych. Materiały przygotowane w oparciu o doświadczenia Konsorcjum „Edukacja dla
Przedsiębiorczości: Studia podyplomowe”, Stowarzyszenie „Edukacja dla Przedsiębiorczości”,
Kraków 2008, ss. 154-163 oraz Kucharska B, Malinowska M., Standardy jakości na studiach
podyplomowych, w: Próba standaryzacji wybranych kierunków studiów podyplomowych. Materiały
przygotowane w oparciu o doświadczenia Konsorcjum „Edukacja dla Przedsiębiorczości: Studia
podyplomowe”, Stowarzyszenie „Edukacja dla Przedsiębiorczości”, Kraków 2008, ss. 11-16.
– Kurator kierunku E-commerce (Wydział Ekonomii)
– Kierownik studiów podyplomowych „Menedżer sprzedaży”
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IMIĘ I NAZWISKO: Maria MACH-KRÓL
NUMER PESEL: INFORMACJA O ZATRUDNIENIU NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO w uczelni albo terminie podjęcia przez
niego zatrudnienia w uczelni, ze wskazaniem, czy uczelnia stanowi lub będzie stanowić dla niego
podstawowe miejsce pracy.
Data i forma zatrudnienia w Uczelni:
zatrudniony/a od 1 września 2011 na podstawie umowy o pracę,
wymiar czasu pracy: pełny etat, uczelnia stanowi podstawowe / dodatkowe miejsce pracy
INFORMACJA O DOROBKU NAUKOWYM WRAZ Z WYKAZEM PUBLIKACJI
Posiadane stopnie i tytuły naukowe:
doktor, dziedzina nauki/sztuki ekonomia, dyscyplina naukowa/artystyczna nauki o zarządzaniu,
rok nadania 1998
tytuł rozprawy doktorskiej Zastosowanie systemów ekspertowych w centralnej administracji
państwowej, na przykładzie Urzędu Antymonopolowego
doktor habilitowany, dziedzina nauki/sztuki nauki ekonomiczne,
dyscyplina naukowa/artystyczna nauki o zarządzaniu, rok nadania .2008.
tytuł rozprawy habilitacyjnej Temporalna analiza otoczenia przedsiębiorstwa. Techniki i narzędzia
inteligentne
profesor dziedzina nauki/sztuki -, rok nadania posiadanie uprawnienia równoważnego z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art.
21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach
i tytule w zakresie sztuki, tytułu naukowego, a w przypadku gdy tytuł zawodowy, stopień naukowy lub
tytuł naukowy został uzyskany za granicą – kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski
dokonanym przez tłumacza przysięgłego
Dorobek naukowy
krótki opis dorobku naukowego lub artystycznego wraz ze wskazaniem obszaru/obszarów wiedzy/sztuki
dziedziny/dziedzin nauki/sztuki, dyscypliny/dyscyplin naukowej/artystycznej naukowych/artystycznych,
w których ten dorobek się mieści:
Dorobek naukowy dr hab. Marii Mach-Król umiejscowiony jest w dziedzinie nauk ekonomicznych, w
dyscyplinie nauk o zarządzaniu, w specjalnościach informatyka, informatyka ekonomiczna i sztuczna
inteligencja. Obecna klasyfikacja to nauki o zarządzaniu i jakości. Jej zainteresowania naukowe i dorobek
publikacyjny dotyczą takich zagadnień, jak kwestia czasu w sztucznej inteligencji, oraz możliwości
wykorzystania formalizmów temporalnych w zarządzaniu organizacjami (logiki temporalne,
wnioskowanie temporalne, systemy z temporalną bazą wiedzy). Duża grupa publikacji odnosi się do
wykorzystania hurtowni danych i systemów klasy BI w zarządzaniu organizacją, zarządzaniu wiedzą,
wspomaganiu decyzji. Obejmuje ona takie tematy, jak np. narzędzia BI wspomagające podejmowanie
decyzji, pozyskiwanie wiedzy z baz i hurtowni danych, reprezentacja ii kodyfikacja wiedzy, w tym
temporalnej. Trzeci obszar badawczy i publikacyjny dotyczy wsparcia IT dla kreatywności, innowacyjności
i osiągania przewagi konkurencyjnej, wiążąc się z takimi tematami, jak zaawansowana analityka big data,
w tym dynamiczne aspekty przetwarzania big data.
Wykaz 10 najważniejszych publikacji lub osiągnięć artystycznych z ostatnich 10 lat:
– Mach M. A., Owoc M. L., Knowledge Granularity and Representation of Knowledge: Towards
Knowledge Grid. Intelligent Information Processing V, IFIP AICT 340, Springer, 2010, pp. 251-258.
– Salem A.-B. M., Mach-Król M., Intelligent Methodologies for Medical Knowledge Management,
“International Journal of Applications of Fuzzy Sets (IJAFS)”, Vol. 2 (2012), pp. 103-115,
http://eclass.teipat.gr/eclass//modules/document/document.php?course=523103&openDir=/4f1b
3604kec7
– Mach-Król M., Temporal Knowledge, Temporal Ontologies, and Temporal Reasoning for Managerial
Tasks – an Attempt for a Survey. ACEEE Int. J. on Information Technology , Vol. 3, No. 3, Sept 2013,
pp. 1-13. ISSN 2158-012X (print); ISSN 2158-0138 (online)
– Mach-Król M., Tools for Building a Temporal Knowledge Base System Supporting Organizational
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Creativity. “Procedia Computer Science”, Volume 65, 2015, Pages 1031-1037, Elsevier. ISSN 18770509.
– Mach-Król M., Implementation Guidelines for a Temporal Intelligent System Supporting
Organizational Creativity, „Informatyka ekonomiczna” („Business Informatics”) nr 1(35) 2015,
Wydawnictwo UE Wrocław, ISSN 1507-3858, s. 28-35. DOI: 10.15611/ie.2015.4.03.
– Mach-Król M., On Assessing Organization’s Preparedness to Adopt and Make Use of Big Data.
„Informatyka ekonomiczna” („Business Informatics”) nr 1(39) 2016, Wydawnictwo UE Wrocław,
ISSN 1507-3858, s. 75-82.
– Pełech-Pilichowski T., Mach-Król, M., Olszak, C. M. (Eds.), Advances in Business ICT: New Ideas from
Ongoing Research. Studies in Computational Intelligence Volume 658, Springer, Berlin-Heidelberg,
2017. ISBN: 978-3-319-47207-2 (Print) 978-3-319-47208-9 (Online)
– Mach-Król M., Temporal Aspects of Big Data and Their Implications for Big Data Analytics. In:
B.M.E. de Waal, P. Ravesteijn (Eds.), Proceedings of the 14th European Conference on
Management, Leadership and Governance ECMLG 2018, HU University of Applied Sciences Utrecht,
Netherlands, 18-19 Oct. 2018. Academic Conferences and Publishing International Limited,
Reading, UK, 2018. E-Book ISBN: 978-1-912764-02-0; E-Book ISSN: 2048-903X; Print version ISBN:
978-1-912764-01-3; Print Version ISSN: 2048-9021; pp. 138-146.
– Olszak C.M, Mach-Król M., A Conceptual Framework for Assessing an Organization’s Readiness to
Adopt Big Data. “Sustainability” 2018, Vol. 10, 3734 (IF, 2,075).
– Mach-Król M., Recepcja temporalnego modelu dojrzałości do big data wśród menedżerów –
badania wstępne. „Przegląd Organizacji” nr 4, 2018, str. 27-34. ISSN 0137-7221
W przypadku nauczyciela akademickiego – informację o kompetencjach, w tym o dorobku
dydaktycznym (wraz z wykazem publikacji jeżeli dotyczy) lub opis doświadczenia zawodowego w
zakresie programu studiów, a w przypadku innych osób informacje potwierdzające posiadanie
kompetencji i doświadczenia pozwalających na prawidłową realizację zajęć.
Dotychczas prowadzone przedmioty:
Bazy danych, Hurtownie danych, Business Intelligence, Zarządzanie wiedzą
Autorstwo/współautorstwo podręczników: Zaangażowanie merytoryczne w programy kształcenia:
– W 2009 roku kierowałam na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów UE we Wrocławiu
zespołem, który opracował unikatowy kierunek studiów „Informatyka w biznesie”.
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IMIĘ I NAZWISKO: Florian KUŹNIK
NUMER PESEL:
INFORMACJA O ZATRUDNIENIU NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO w uczelni albo terminie podjęcia przez
niego zatrudnienia w uczelni, ze wskazaniem, czy uczelnia stanowi lub będzie stanowić dla niego
podstawowe miejsce pracy.
Data i forma zatrudnienia w Uczelni:
zatrudniony/a od .1.01.1973 na podstawie . umowy
wymiar czasu pracy .100%., uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy
INFORMACJA O DOROBKU NAUKOWYM WRAZ Z WYKAZEM PUBLIKACJI
Posiadane stopnie i tytuły naukowe:
doktor, dziedzina nauki/sztuki nauki ekonomiczne., dyscyplina naukowa/artystyczna ekonomia..,
rok nadania: 1977
tytuł rozprawy doktorskiej ..Planowanie miejscowe a rozwój przemysłu.
doktor habilitowany, dziedzina nauki/sztuki nauk ekonomicznych,
dyscyplina naukowa/artystyczna ekonomia, rok nadania..1988..
tytuł rozprawy habilitacyjnej ..Planowanie operatywne systemu miejskiego.
profesor dziedzina nauki/sztuki nauk ekonomicznych rok nadania.2013.
posiadanie uprawnienia równoważnego z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art.
21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach
i tytule w zakresie sztuki, tytułu naukowego, a w przypadku gdy tytuł zawodowy, stopień naukowy lub
tytuł naukowy został uzyskany za granicą – kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski
dokonanym przez tłumacza przysięgłego
Dorobek naukowy
krótki opis dorobku naukowego lub artystycznego wraz ze wskazaniem obszaru/obszarów wiedzy/sztuki
dziedziny/dziedzin nauki/sztuki, dyscypliny/dyscyplin naukowej/artystycznej naukowych/artystycznych,
w których ten dorobek się mieści:
Specjalista z zakresu ekonomii miejskiej i regionalnej w obszarze badań nad rozwojem terytorialnym oraz
z zakresu polityki regionalnej i miejskiej. Badania związane z rozwojem i polityką rozwoju dotyczą również
planowania przestrzennego, głównie miejscowego
Wykaz 10 najważniejszych publikacji lub osiągnięć artystycznych z ostatnich 10 lat:
– Klasik A., Kuźnik F., Ochojski A.: Przyszłość metropolii i regionu miejskiego. Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2019
– Kuźnik F.: Ekonomiczne podstawy reurbanizacji i metropolizacji obszarów miejskich województwa
śląskiego. W: Nowa urbanizacja na starym podłożu red. naukowa: K. Gasidło, A. Klasik, R. Muster
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2019 s. 68 - 79
– Klasik F., Kuźnik F.: Regiony wobec wyzwań przyszłości. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie, nr 1 (961), 2017, 5-19
– Klasik A., Kuźnik F.: Wehikuły rozwoju dużych miast i zespołów miejskich. Studia Komitetu
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, nr 177, 2017, 9-28
– Kuźnik F., Szczupak B.: Nowa energetyka jako wehikuł rozwoju terytorialnego. Studia Komitetu
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, nr 177, 2017, 145-157
– Klasik A., Kuźnik F.: Gospodarka przestrzenna w obszarach miejskich. Analiza zjawisk chaosu
przestrzennego. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, nr 174, 2017, 40-61
– Klasik A., Kuźnik F., Szczupak B.: Przestrzenie publiczne w rozwoju metropolitalnym miasta [w:]
Region - miasto - wieś : wielkie inwestycje publiczne w miastach aglomeracji. T. 1 (pod red. Krzysztofa
Gasidło i Tomasza Bradeckiego), Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2016, 82-93
– Kuźnik F., Pyka J., Szczupak B.: Efektywność strategiczna polskiej energetyki [w:] Sucasni tendenci
rozvitku ekonomicnih sistem (ed. W. I. Grincuckij), Ternopilskij Nacjonalnyj Eknomiczyj Uniwersitet,
Ternopil, 2015, 275-293
– Baron M., Kuźnik F.: Economic basis for functioning of a smart city. Studia Regionalia, vol. 51, 2017,
83-104
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–

Kuźnik F., Polityka i zarządzanie usługami publicznymi w strukturach samorządowych, Polska
Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Studia – tom CXLIII, Warszawa
2012
W przypadku nauczyciela akademickiego – informację o kompetencjach, w tym o dorobku
dydaktycznym (wraz z wykazem publikacji jeżeli dotyczy) lub opis doświadczenia zawodowego w
zakresie programu studiów, a w przypadku innych osób informacje potwierdzające posiadanie
kompetencji i doświadczenia pozwalających na prawidłową realizację zajęć.
Dotychczas prowadzone przedmioty:
Ekonomia miejska, Gospodarka regionalna, Planowanie przestrzenne, Planowanie miejscowe,
Zarządzanie usługami publicznymi.
Autorstwo/współautorstwo podręczników: Doświadczenie zawodowe w zakresie programu studiów:
– współautor kierunku Gospodarka Przestrzenna
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IMIĘ I NAZWISKO: Grzegorz MACIEJEWSKI
NUMER PESEL: INFORMACJA O ZATRUDNIENIU NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO w uczelni albo terminie podjęcia przez
niego zatrudnienia w uczelni, ze wskazaniem, czy uczelnia stanowi lub będzie stanowić dla niego
podstawowe miejsce pracy.
Data i forma zatrudnienia w Uczelni:
zatrudniony/a od 01.03.1996 na podstawie . umowy o pracę,
wymiar czasu pracy pełny, uczelnia stanowi podstawowe / dodatkowe miejsce pracy
INFORMACJA O DOROBKU NAUKOWYM WRAZ Z WYKAZEM PUBLIKACJI
Posiadane stopnie i tytuły naukowe:
doktor, dziedzina nauki/sztuki nauki ekonomiczne, dyscyplina naukowa/artystyczna ekonomia,
rok nadania 2003
tytuł rozprawy doktorskiej Zamożność gospodarstw domowych – determinanty, mierniki.
doktor habilitowany, dziedzina nauki/sztuki nauki ekonomiczne,
dyscyplina naukowa/artystyczna ekonomia, rok nadania 2012
tytuł rozprawy habilitacyjnej Ryzyko w decyzjach nabywczych konsumentów.
profesor dziedzina nauki/sztuki ……………………………, rok nadania..........
posiadanie uprawnienia równoważnego z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art.
21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach
i tytule w zakresie sztuki, tytułu naukowego, a w przypadku gdy tytuł zawodowy, stopień naukowy lub
tytuł naukowy został uzyskany za granicą – kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski
dokonanym przez tłumacza przysięgłego
Dorobek naukowy
krótki opis dorobku naukowego lub artystycznego wraz ze wskazaniem obszaru/obszarów wiedzy/sztuki
dziedziny/dziedzin nauki/sztuki, dyscypliny/dyscyplin naukowej/artystycznej naukowych/artystycznych,
w których ten dorobek się mieści:
Swoje zainteresowania naukowe koncentruję wokół problemów ekonomii behawioralnej, badań
zachowań podmiotów rynkowych oraz konsumpcji. Szczególnie interesuje mnie problematyka rynkowych
zachowań konsumentów oraz wzajemnych relacji przedsiębiorstwo – klient (B2C, C2B, Consumer Centric,
marketing relacji). Stanowią one centrum moich naukowych dociekań. Do moich zainteresowań
naukowych należą także: identyfikacja uwarunkowań zachowań przedsiębiorstw handlowych i
usługowych, badanie ich funkcjonowania w przestrzeni miejskiej oraz perspektyw rozwoju w realiach
gospodarki
wolnorynkowej
i postępującej globalizacji; negocjacje w biznesie, rozwój przedsiębiorczości w Polsce; zarządzanie
marketingowe w tym strategie i planowanie marketingowe oraz metodyka badań rynkowych
i marketingowych.
Efekt prowadzonych przeze mnie badań naukowych stanowi ponad 130 prac opublikowanych w kraju
i zagranicą w formie recenzowanych monografii, rozdziałów monografii, artykułów w czasopismach
naukowych, referatów konferencyjnych czy skryptów. Dorobek naukowy uzupełniają ponadto
niepublikowane raporty wyników badań powstałych w wyniku realizacji grantów, badań statutowych,
tzw. badań własnych oraz opracowania i ekspertyzy przygotowane dla praktyki gospodarczej w ramach
pracy
w Centrum Badań i Transferu Wiedzy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Wykaz 10 najważniejszych publikacji lub osiągnięć artystycznych z ostatnich 10 lat:
– Environmentalism and Polish Coal Mining: A Multilevel Study, “Sustainability” 2019, Vol. 11, Issue
11, 3086, s. 1-15; ISSN 2071-1050; e-ISSN 2071-1050; DOI:10.3390/ su11113086; Published by MDPI
AG, Basel, Switzerland (współautor: Piotr Zientara 25%, Anna Zamojska 25%, Anna Maria
Nikodemska-Wołowik 25%). IF 2,592
– Segmentation of Coffee Consumers Using Sustainable Values: Cluster Analysis on the Polish Coffee
Market, “Sustainability” 2019, Vol. 11, Issue 3, 613, s. 1-20; ISSN 2071-1050; e-ISSN 2071-1050;
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DOI:10.3390/su11030613; Published by MDPI AG, Basel, Switzerland (współautor: S. Mokrysz 33% i
Ł. Wróblewski 33%). IF 2,592
– The food expenditure in Poland and other European Union countries – a comparative analysis,
“Olsztyn Economic Journal” 2019, No.14 (2), s. 179-194; ISSN 1897-2721; e-ISSN 2083-4675;
DOI:10.31648/oej.3970.
– Use of Big Data On The Food Market – Areas, Applications, Examples [w:] Governance in the EU
Member States in the Era of Big Data, Ed. G. Pellat, C. Anghelache, Proceedings of the 25th
International Scientific Conference PGV Network, 12-13 September 2019 Bucharest, Romania,
Editura Economica, Bucharest 2019, s.549-569; ISBN 978-973-709-905-1, (współautor: M.
Malinowska 50%).
– Consumers’ attitudes towards modern solutions in the retail trade, “Economics and Business
Review” 2018, Vol. 4 (18), No. 3, s.69-85, ISSN 2392-1641; e-ISSN 2450-0097, DOI:
10.18559/ebr.2018.3.6.
– Purchasing places of consumer goods in selected European countries, “Acta Scientiarum Polonorum
– Oeconomia” 2016, 15 (2), s. 87–101. ISSN 1644-0757; eISSN 2450-4602.
– Services in Europe – Diagnosis and development perspectives, Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, s.1-128, ISBN 978-83-7875-254-7. (Magdalena Jaciow
20%, Beata Kolny, 20%, Barbara Mikołajczyk 20%, Robert Wolny 20%).
– The retail trade in Europe – Diagnosis and future perspectives”, Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, s.1-157, ISBN 978-83-7875-255-4. (Barbara Kucharska
20%, Michał Kucia20%, Mirosława Malinowska20%, Agata Stolecka-Makowska 20%).
– The Contemporary Consumer in the Face of Megatrends in Consumption (Chapter 2) [w:] The
Transformation of Consumption and Consumer Behaviour. Red. A. Olejniczuk-Merta, IBRKK,
Warszawa 2012, 27-42. ISBN 978-83-61284-37-6.
– Podejmowanie działań redukujących ryzyko konsumenckie jako przejaw marketingowej orientacji
przedsiębiorstwa [w:] Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach. Strategie funkcjonalne. Red. E.
Urbanowska-Sojkin. Zeszyty Naukowe nr 172, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w
Poznaniu, Poznań 2011, s. 97-107.
– Budowa przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa handlowego przez działania redukujące ryzyko
konsumenckie [w:] Orientacja rynkowa we współczesnym handlu detalicznym. Red. B. Borusiak.
Zeszyty Naukowe nr 177, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011, s.
45-55.
– The meaning of perceived risk in purchasing decisions of the polish customers, Scientific Annals of
the “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi, Economic Sciences, volume LVIII, edited by O. Stoica,
Iasi 2011, s. 280-304. ISSN 0379-7864.
W przypadku nauczyciela akademickiego – informację o kompetencjach, w tym o dorobku
dydaktycznym (wraz z wykazem publikacji jeżeli dotyczy) lub opis doświadczenia zawodowego w
zakresie programu studiów, a w przypadku innych osób informacje potwierdzające posiadanie
kompetencji i doświadczenia pozwalających na prawidłową realizację zajęć.
Dotychczas prowadzone przedmioty:
Negocjacje, Zachowania podmiotów rynkowych, Zachowania organizacyjne, Badania rynkowe i
marketingowe, Obsługa klienta, Etykieta i zachowania w biznesie, Marketing międzynarodowy, Strategie
dystrybucji i sprzedaży, Strategie marketingowe, Przedsiębiorczość, Warsztaty metodyczne dla
doktorantów
Autorstwo/współautorstwo podręczników:
– Obsługa klienta w przedsiębiorstwie handlu detalicznego. Red. B. Kucharska, Wydawnictwo
Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2010, (współautor).
– Badania Rynku – metody zastosowania, Red. Z. Kędzior, PWE, Warszawa 2005, (współautor).
Doświadczenie zawodowe w zakresie programu studiów:
– Prowadzenie zajęć dydaktycznych od 1996 roku. Obecnie na wszystkich trzech stopniach studiów
oraz na czterech studiach podyplomowych (Menedżer sprzedaży, Menedżer kultury, Administracja i
finanse, Marketing i PR ). Kurator specjalności Dystrybucja i sprzedaż na rynkach krajowych i
międzynarodowych. Członek Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia. Członek Rad Programowych
Kierunków Ekonomia oraz Przedsiębiorczość i Finanse. Ostatnia ocena studentów w roku
akademickim 2017/2018 w pięciostopniowej skali: 4,86 przy średniej wszystkich prowadzących 4,06.
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–

–
–

–

–

–

–

Certyfikowany i aktywny tutor akademicki. Promotor 110 prac magisterskich oraz 72 prac
licencjackich. Promotor trójki doktorantów.
Certyfikat Trenera i doradcy Szkoleń dla Pracowników Małych i Średnich Przedsiębiorstw na Śląsku.
Danish Technological Institut. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach, Katowice 2003.
Certyfikat Tutora Akademickiego, Szkoła Tutorów, Collegium Wratislaviense, Katowice 2017.
Certyfikat Mentora oraz autora kursu e-learningowego z zakresu „Przedsiębiorczości” w projekcie
Wiedza bez barier – innowacyjne metody nauczania osób dorosłych” realizowanym przez Polski
Związek Kulturalno-Oświatowy w Republice Czeskiej, Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy,
Latuijas-polu Savieniba Jekabpils Nodaca Biedriba „Rodacy” oraz Akademie WSB przy wsparciu
finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu ERASMUS+ Akcji 2: Partnerstwa strategiczne.
Dąbrowa Górnicza 2018.
Certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu obsługi Platformy Moodle zorganizowanym w ramach
projektu „Nowe Media i Technologie Wiedzy w programach studiów ekonomicznych – synergia teorii
i praktyki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Katowice 2010.
Certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu negocjacji i skutecznej komunikacji w ramach projektu
„Opracowanie i wdrożenie spójnych działań rozwojowych promujących przemiany w celu
zapewnienia wyższych standardów edukacyjnych” realizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w
Katowicach. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Katowice 2011.
Certyfikat ukończenia szkolenia z wykorzystania metody design thinking, uzyskany w ramach
projektu „Doskonalenie kompetencji dydaktyków Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i
Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Katowice 2018.
Certyfikat ukończenia szkolenia „Wsparcie procesu kształcenia Studentów i Doktorantów
z niepełnosprawnością”, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Katowice 2019.
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IMIĘ I NAZWISKO: Agnieszka MAJOREK
NUMER PESEL: INFORMACJA O ZATRUDNIENIU NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO w uczelni albo terminie podjęcia przez
niego zatrudnienia w uczelni, ze wskazaniem, czy uczelnia stanowi lub będzie stanowić dla niego
podstawowe miejsce pracy.
Data i forma zatrudnienia w Uczelni:
zatrudniony/a od . września 2016. na podstawie . umowy o pracę,
wymiar czasu pracy . pełny, uczelnia stanowi podstawowe / dodatkowe miejsce pracy
INFORMACJA O DOROBKU NAUKOWYM WRAZ Z WYKAZEM PUBLIKACJI
Posiadane stopnie i tytuły naukowe:
Stopień naukowy: mgr, rok nadania: 2015
doktor, dziedzina nauki/sztuki ........................., dyscyplina naukowa/artystyczna…………...,
rok nadania...........................
tytuł rozprawy doktorskiej ..............................
doktor habilitowany, dziedzina nauki/sztuki ………………..,
dyscyplina naukowa/artystyczna…………..., rok nadania...................
tytuł rozprawy habilitacyjnej .................................
profesor dziedzina nauki/sztuki ……………………………, rok nadania............
posiadanie uprawnienia równoważnego z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art.
21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach
i tytule w zakresie sztuki, tytułu naukowego, a w przypadku gdy tytuł zawodowy, stopień naukowy lub
tytuł naukowy został uzyskany za granicą – kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski
dokonanym przez tłumacza przysięgłego
Dorobek naukowy
krótki opis dorobku naukowego lub artystycznego wraz ze wskazaniem obszaru/obszarów wiedzy/sztuki
dziedziny/dziedzin nauki/sztuki, dyscypliny/dyscyplin naukowej/artystycznej naukowych/artystycznych,
w których ten dorobek się mieści:
Dorobek naukowy w całości przypisany jest do dyscypliny „Ekonomia i finanse”. Do zainteresowań
badawczych należą przede wszystkim zagadnienia związane z racjonalizacją gospodarowania przestrzenią
i szeroko rozumianą polityką przestrzenną (w tym partycypacją społeczną). Metody badawcze bazują
głównie na analizach ekonomiczno-przestrzennych z wykorzystaniem Systemów Informacji
Przestrzennych (GIS). W marcu 2019 roku został otworzony przewód doktorski pt. „Wartość
niewykorzystanych przestrzeni miejskich”.
Wykaz 10 najważniejszych publikacji lub osiągnięć artystycznych z ostatnich 10 lat:
– Majorek, Empty spaces in functioning of cities, Studia Miejskie, Wydawnictwo Uniwersytetu
Opolskiego, 2019
– Majorek, A. Halama, Wpływ niewykorzystanych przestrzeni miejskich na atrakcyjność miasta, Studia
KPZK, Katowice 2019
– Majorek, M. Janiszek, Tereny poeksploatacyjne a puste przestrzenie na przykładzie Katowic, Studia
KPZK, Kraków 2019
– Majorek, M. Janiszek, Identyfikacja i ocena ryzyka w projektach finansowanych z budżetu
obywatelskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2018
– Majorek, The impact of changes in methodology of participatory budgeting of Dąbrowa Górnicza on
the quality of selected projects, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
Wrocław 2018
– Majorek, Wykorzystanie technik GIS do wyznaczania obszarów kryzysowych na przykładzie miasta
Żywiec, Space-Society-Economy, Łódź 2018
– Majorek, M. Janiszek, Waloryzacja przestrzeni miejskiej na podstawie projektów zrealizowanych w
ramach budżetu obywatelskiego, KPZK PAN, Warszawa 2017
– Majorek, M. Janiszek, K. Gargula, Zmiany w zakresie pokrycia i użytkowania ziemi – definicje,
tendencje i modele [w:] P. Gibas (red.) Analiza zmian i prognoza przyrostu zabudowy mieszkaniowej
na obszarze Polski do 2020 roku, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2017
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–

Majorek, Wpływ ładu przestrzennego na jakość życia mieszkańców na przykładzie Józefosławia w
gminie Piaseczno, Acta Sci. Pol., Administratio Locorum 2017
– A. Majorek, Partycypacja społeczna jako wehikuł rozwoju, KPZK PAN, Warszawa 2017
W przypadku nauczyciela akademickiego – informację o kompetencjach, w tym o dorobku
dydaktycznym (wraz z wykazem publikacji jeżeli dotyczy) lub opis doświadczenia zawodowego w
zakresie programu studiów, a w przypadku innych osób informacje potwierdzające posiadanie
kompetencji i doświadczenia pozwalających na prawidłową realizację zajęć.
Dotychczas prowadzone przedmioty:
Analiza ekonomiczno-przestrzenna, Modele w gospodarce przestrzennej, Systemy informacji
geograficznej, Symulacje przestrzenne, GIS w planowaniu przestrzennym, Polityka regionalna, Miejska
przestrzeń publiczna.
Autorstwo/współautorstwo podręczników: Doświadczenie zawodowe w zakresie programu studiów: -
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IMIĘ I NAZWISKO: Izabela MARZEC
NUMER PESEL: INFORMACJA O ZATRUDNIENIU NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO w uczelni albo terminie podjęcia przez
niego zatrudnienia w uczelni, ze wskazaniem, czy uczelnia stanowi lub będzie stanowić dla niego
podstawowe miejsce pracy.
Data i forma zatrudnienia w Uczelni:
zatrudniony/a od 1.10.2013 na podstawie umowy o pracę
wymiar czasu pracy pełen (220h pensum) uczelnia stanowi podstawowe / dodatkowe2 miejsce pracy
INFORMACJA O DOROBKU NAUKOWYM WRAZ Z WYKAZEM PUBLIKACJI
Posiadane stopnie i tytuły naukowe:
doktor, dziedzina nauki/sztuki doktor nauk ekonomicznych
dyscyplina naukowa/artystyczna w zakresie nauk o zarządzaniu,
rok nadania 2006
tytuł rozprawy doktorskiej Wykorzystanie wzmocnienia pozytywnego pracowników do ożywiania
przedsiębiorczości organizacyjnej
doktor habilitowany, dziedzina nauki/sztuki Doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych
dyscyplina naukowa/artystyczna nauki o zarządzaniu, rok nadania 2017
tytuł rozprawy habilitacyjnej Uwarunkowania rozwoju zatrudnialności pracowników w organizacji
profesor dziedzina nauki/sztuki ……………………………, rok nadaniaposiadanie uprawnienia równoważnego z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art.
21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach
i tytule w zakresie sztuki, tytułu naukowego, a w przypadku gdy tytuł zawodowy, stopień naukowy lub
tytuł naukowy został uzyskany za granicą – kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski
dokonanym przez tłumacza przysięgłego
Dorobek naukowy
krótki opis dorobku naukowego lub artystycznego wraz ze wskazaniem obszaru/obszarów wiedzy/sztuki
dziedziny/dziedzin nauki/sztuki, dyscypliny/dyscyplin naukowej/artystycznej naukowych/artystycznych,
w których ten dorobek się mieści:
Nauki o zarządzaniu i jakości. Specjalista z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz wykorzystania
praktyk i metod ZZL w sektorze publicznym. Główne obszary zainteresowań badawczych obejmują
zatrudnialność i zarządzanie karierą. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu ZZL, w
tym między innymi w takich znanych czasopismach międzynarodowych jak: „Human Resource
Development International”, „Journal of Centrum Cathedra”, „International Human Resource
Management”, „International Journal of Aging and Human Development”, „Group & Organization
Management” itd. Uczestniczka wielu krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, np.
programu Indic@tor „A cross-cultural study on the measurement and development of employability in
small and medium-sized ICT-companies”. Kierownik projektu badawczego „Uwarunkowania
organizacyjne
rozwoju
zatrudnialności
pracowników
w
sektorze
publiczny”
(UMO2013/11/B/HS4/00561).
Wykaz 10 najważniejszych publikacji lub osiągnięć artystycznych z ostatnich 10 lat:
– Van der Heijde C.M., Van der Heijden B.I.J.M., Scholarios D., Bozionelos N., Mikkelsen A., Epitropaki
O., Marzec I., Jędrzejowicz P.,. Looise. J.C., 2018, Learning climate perceptions as a determinant of
employability. An empirical study among European ICT professionals, Frontiers in Psychology, Impact
Factor ISI: 2,13.
– Austen A., Marzec I., Polok G. 2018, W kierunku zaufania organizacyjnego. Komunikowanie i jakość
relacji między przełożonym a podwładnym w sądach powszechnych, Organizacja i Kierowanie, nr 2,
s. 175-187.
– Bozionelos G., Bozionelos N., Van der Heijden B.I.J.M., Marzec I., Jędrzejowicz P., Epitropaki O.,
Scholarios D., Mikkelsen A., Van der Heijde C., The Indic@tor Consortium, 2017, In search of
2

Niepotrzebne skreślić
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challenge: Flow at work and the development of occupational expertise, [w:] Research in Careers,
S.E. Sullivan, G. Baugh (eds.), Volume 4, Information Age Publishing Inc., Charlotte, USA, s. 125-144.
– Bozionelos N., Kostopoulos K., Van der Heijden B., Rousseau D.M., Bozionelos G., Hoyland T., Miao
R., Marzec I., Jędrzejowicz P., Epitropaki O., Mikkelsen A., Scholarios D., Van der Heijde C., 2016,
Employability and Job Performance as Links in the Relationship Between Mentoring Receipt and
Career Success: A Study in SMEs, Group & Organization Management, Vol. 41, no. 2 s. 135-171,
Impact Factor ISI: 1.904.
– Strużyna J., Marzec I., 2017, Provided Leadership and Selected Outcomes of Trainings in Public
Organizations, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, nr 4, s. 39-54.
– Marzec I., Frączkiewicz-Wronka A., 2016, Organizational culture as a driver of employees'
commitment in labour offices, International Journal of Contemporary Management, 2016, Nr 15(3),
s. 31-46.
– Marzec I., 2016, Employability enhancement for career future: new practice of human resource
management in Polish public organizations, Under New Management Innovating for sustainable and
just futures, 30th ANZAM Conference. 6-9 December 2016, Brisbane, Australia School of
Management, QUT Business School, Brisbane.
– Marzec I., 2015, Employability Enhancement in Public Organizations Providing Social Services:
Evidence from Labour Offices and Social Welfare Centres, Human Resource Management, nr 6 (107),
s. 111-130.
– Marzec I., 2015, Uwarunkowania rozwoju zatrudnialności pracowników w organizacji, Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice,
– 10. Van der Heijden B.I.J.M., Scholarios D., Van der Schoot E., Jędrzejowicz P., Bozionelos N.,
Epitropaki O., PKnauth P., Marzec I., Mikkelsen A., Van der Heijde C. M., Indic@tor Study Group,
Supervisor-subordinate age dissimilarity and performance ratings: the buffering effects of
supervisory relationship and practice, International Journal of Aging and Human Development, 2010,
vol. 71, no. 3 s. 231-258. Impact Factor (IF) 1,175
W przypadku nauczyciela akademickiego – informację o kompetencjach, w tym o dorobku
dydaktycznym (wraz z wykazem publikacji jeżeli dotyczy) lub opis doświadczenia zawodowego w
zakresie programu studiów, a w przypadku innych osób informacje potwierdzające posiadanie
kompetencji i doświadczenia pozwalających na prawidłową realizację zajęć.
Dotychczas prowadzone przedmioty:
Przywództwo i techniki kreatywnego myślenia, Szkolenie i doskonalenie personelu, Motywowanie
i nagradzanie personelu, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Rozwój zasobów ludzkich,
Zarządzanie kompetencjami, Zarządzanie kulturą organizacyjną, Diagnoza patologii organizacyjnych,
Przedsiębiorczość w sektorze publicznym, Metody badań społecznych, Komunikacja społeczna, Podstawy
public relations, Organizacja i zarządzanie oświatą, Negocjacje i autoprezentacja, Przedsiębiorczość w
organizacjach non-profit, Etyka biznesu, Ryzyko personalne, Techniki komunikacyjne, Zarządzanie.
Doświadczenie zawodowe w zakresie programu studiów:
– Uczestnictwo w przygotowaniu sylabusów przedmiotów i siatki przedmiotów dla kierunku GZP
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IMIĘ I NAZWISKO: Artur OCHOJSKI
NUMER PESEL: INFORMACJA O ZATRUDNIENIU NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO w uczelni albo terminie podjęcia przez
niego zatrudnienia w uczelni, ze wskazaniem, czy uczelnia stanowi lub będzie stanowić dla niego
podstawowe miejsce pracy.
Data i forma zatrudnienia w Uczelni:
zatrudniony/a od 03.2000 (08.2019) na podstawie umowy o pracę,
wymiar czasu pracy 1/1 etatu, uczelnia stanowi podstawowe / dodatkowe miejsce pracy
INFORMACJA O DOROBKU NAUKOWYM WRAZ Z WYKAZEM PUBLIKACJI
Posiadane stopnie i tytuły naukowe:
doktor, dziedzina nauki/sztuki ekonomicznych, dyscyplina naukowa/artystyczna ekonomia,
rok nadania 2007
tytuł rozprawy doktorskiej Mechanizmy współzarządzania rozwojem lokalnym
doktor habilitowany, dziedzina nauki/sztuki ………ND………..,
dyscyplina naukowa/artystyczna……ND……..., rok nadania.........ND..........
tytuł rozprawy habilitacyjnej .............ND....................
profesor dziedzina nauki/sztuki ………………ND……………, rok nadania......ND......
posiadanie uprawnienia równoważnego z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art.
21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i
tytule w zakresie sztuki, tytułu naukowego, a w przypadku gdy tytuł zawodowy, stopień naukowy lub
tytuł naukowy został uzyskany za granicą – kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski
dokonanym przez tłumacza przysięgłego
Dorobek naukowy
krótki opis dorobku naukowego lub artystycznego wraz ze wskazaniem obszaru/obszarów wiedzy/sztuki
dziedziny/dziedzin nauki/sztuki, dyscypliny/dyscyplin naukowej/artystycznej naukowych/artystycznych,
w których ten dorobek się mieści:
Realizuje prace naukowe z zakresu zmian zachodzących w samorządowym segmencie sektora
publicznego, w szczególności koncentrując się na procesach rozwoju miast. Bada procesy
gospodarowania i efektywności świadczenia usług publicznych, w tym w kontekście miast typu
„inteligentnego”.
Zajmował się analizą specyfiki rozwoju miast koncentrując się na ich potencjale przedsiębiorczym i
innowacyjnym (2000-2012) oraz sferze instytucjonalnej w zakresie procesu współrządzenia i
współzarządzania w miastach (2000 do nadal). Prowadził badania wykorzystujące studia foresightowe do
analizy przyszłych przekształceń miast, metropolii i regionów oraz wybranych sektorów gospodarki (20072013). W latach 2015-2018 zajmował się problematyką specjalizacji regionalnych, specjalizacji
inteligentnych, w szczególności identyfikując możliwości pomiaru kompleksowych zjawisk je opisujących.
Prowadził badania naukowe w zakresie miejskich dóbr wspólnych.
Wykaz 10 najważniejszych publikacji lub osiągnięć artystycznych z ostatnich 10 lat:
–
Klasik A., Kuźnik K., Ochojski A., Przyszłość metropolii i regionu miejskiego, Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2019
–
Kopczewska K., Churski P., Ochojski A., Poko A., Measuring Regional Specialisation – A New
Approach,
Palgrave
Macmillan,
Springer,
2017
(http://www.springer.com/us/book/9783319515045), ISBN 978-3-319-51504-5,
–
Baron M., Ochojski A., Polko A., Warzecha K., Šimon M., Economics and Strategic Management of
Local Public Services in Central Europe. Towards Multidisciplinary Analysis of Infrastructure and
Service Costs. Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague 2014, ISBN
978-80-7330-253-5
Rozdziały w monografiach (wybór)
–
Ochojski A., Barczyk S., Nowe ujęcie modelu governance. W: H. Brandenburg, P. Sekuła (red.),
Projekty regionalne i lokalne najlepsze praktyki. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w
Katowicach, Katowice 2014, s. 36-53, ISBN 978-83-7875-189-2
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–

Ochojski A., Współrządzenie i współzarządzanie rozwojem lokalnym. w: A. Klasik, F. Kuźnik (red.),
Miasta-metropolie-regiony. Nowe orientacje rozwojowe. Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014, s. 219-236, ISBN 978-83-7875-225-7
Artykuły naukowe (wybór)
–
Kopczewska K., Churski P., Ochojski A., Polko A., SPAG: Index of spatial agglomeration. Papers in
regional science, 2019, (online first 12-07-2019) DOI: 10.1111/pirs.12470 (IF 2,02)
–
Ochojski A., Ekonomiczna i publiczna wartość wiedzy w procesie rozwoju terytorium – miasta
wiedzy, czy wiedza miast? [w:] Terytorialny wymiar polityki regionalnej. Polskie doświadczenia. J.
Szlachta, A. Nowakowska (red.) Biuletyn KPZK PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania
Kraju PAN, Zeszyt 268, 2017, s. 52-70.
–
Ochojski A., Intelligent city in urban economics and regional science. Studia regionalia, Vol. 51,
2017, s. 105-117.
–
B. Szczupak, A. Ochojski, Kapitał terytorialny w gospodarowaniu przestrzenią. Perspektywa
regionalna, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, t. 161, 2015, s. 100111
W przypadku nauczyciela akademickiego – informację o kompetencjach, w tym o dorobku
dydaktycznym (wraz z wykazem publikacji, jeżeli dotyczy) lub opis doświadczenia zawodowego w
zakresie programu studiów, a w przypadku innych osób informacje potwierdzające posiadanie
kompetencji i doświadczenia pozwalających na prawidłową realizację zajęć.
Dotychczas prowadzone przedmioty:
„Smart city” (wykład), “Zarządzanie usługami publicznymi” (wykład i ćwiczenia), “Finansowanie
samorządów terytorialnych w Polsce i krajach UE” (wykład i ćwiczenia), „Współpraca z instytucjami
otoczenia biznesu” (wykład i ćwiczenia), „Studia foresightowe w rozwoju regionalnym i
zagospodarowaniu przestrzennym” (ćwiczenia), „Studia prospektywne i analiza strategiczna” (wykład i
ćwiczenia), „Strategie rozwoju gminy” (wykład i ćwiczenia), „Współzarządzanie rozwojem lokalnym”
(wykład i ćwiczenia), „Finansowanie nieruchomości i usług publicznych” (wykład i ćwiczenia), „Strategie
regionalne – formułowanie i wdrażanie (ćwiczenia), „Przedsiębiorczość społeczna” (wykład i ćwiczenia),
„Zarządzanie rozwojem lokalnym” (wykład i ćwiczenia), „Marketing terytorialny” (wykład i ćwiczenia),
„Międzynarodowa współpraca samorządów lokalnych i regionalnych” (wykład i ćwiczenia), „Ekonomia
miejska” (wykład i ćwiczenia).
Autorstwo/współautorstwo podręczników:
– Klasik A., Biniecki J., Ochojski A., Metropolitalny foresight strategiczny. Metodologia i studium
przypadku. „Studia KPZK PAN”, t. CLX, Warszawa 2014, ISSN 0079-3493
Doświadczenie zawodowe w zakresie programu studiów: -
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IMIĘ I NAZWISKO: Klaudia PLAC
NUMER PESEL: INFORMACJA O ZATRUDNIENIU NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO w uczelni albo terminie podjęcia przez
niego zatrudnienia w uczelni, ze wskazaniem, czy uczelnia stanowi lub będzie stanowić dla niego
podstawowe miejsce pracy.
Data i forma zatrudnienia w Uczelni:
zatrudniona od 01.09.2017 r. na podstawie umowy o pracę (na czas nieokreślony),
w pełnym wymiarze czasu pracy, uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy
INFORMACJA O DOROBKU NAUKOWYM WRAZ Z WYKAZEM PUBLIKACJI
Posiadane tytuły zawodowe:
magister, dziedzina nauki: Ekonomia, dyscyplina naukowa: ekonomia i biznes,
specj. Gospodarowanie nieruchomościami i usługi publiczne (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
rok nadania 2012
tytuł pracy magisterskiej: „Efektywność projektów zintegrowanych systemów zarządzania środowiskiem
w sektorze energetycznym na przykładzie Tauron Wytwarzanie SA – Oddział Elektrownia Jaworzno III
w Jaworznie”
magister, dziedzina nauki: Geografia, dyscyplina naukowa: nauki o Ziemi i o środowisku,
specj. Kształtowanie i ochrona środowiska, Meteorologia i klimatologia (Uniwersytet Śląski)
rok nadania 2012
tytuł pracy magisterskiej: „Porównanie warunków klimatycznych Frankfurtu nad Menem, Katowic
i Kijowa”
posiadanie uprawnienia równoważnego z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art.
21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach
i tytule w zakresie sztuki, tytułu naukowego, a w przypadku gdy tytuł zawodowy, stopień naukowy lub
tytuł naukowy został uzyskany za granicą – kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski
dokonanym przez tłumacza przysięgłego
Dorobek naukowy
Dorobek naukowy z obszaru: dziedzina Ekonomii, dyscyplina naukowa: Ekonomia i biznes. Działalność
naukowa i publikacyjna prowadzona w okresie 2015-2019, której efektem jest powstanie 9 artykułów
naukowych (w tym 5 opracowanych samodzielnie).
Zatrudnienie w Uniwersytecie nastąpiło w trakcie realizacji studiów doktoranckich, które ukończone
zostały w 2018 r. z wyróżnieniem (w gronie 5% najlepszych studentów na roku).
Wykaz 10 najważniejszych publikacji lub osiągnięć artystycznych z ostatnich 10 lat:
– Plac K., A green economy in major regional cities of Poland - the status of its implementation and
transformations in the public sector, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
2019, vol. 63, nr 2 s. 81-90;
– Plac K., Wykorzystanie rozwiązań zielonej gospodarki w tradycyjnych branżach przemysłu na
przykładzie energetyki konwencjonalnej (województwo śląskie), Prace Naukowe Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu, 2018, nr 517 s. 91-101;
– Drobniak A., Jania A., Plac K., Hybridization of development in sectorial approach - cases from green
economy and real estate, Biblioteka Regionalisty, 2017, nr 17 s. 19-29;
– Plac K., Dywersyfikacja działań na rzecz zielonej ekonomii w miastach Polski, Studia Ekonomiczne
Regionu Łódzkiego, 2016, Nr 21 s. 113-122;
– Plac K., Regionalne zróżnicowania w zakresie wsparcia zielonej ekonomii z funduszy europejskich w
latach 2007, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2016, Nr 433 s. 154-162;
– Drobniak A., Janiszek M., Plac K., Zielona gospodarka i zielona infrastruktura jako mechanizmy
wzmacniania gospodarczo-środowiskowego wymiaru prężności miejskiej, Prace Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2016, Nr 443 s. 57-67;
– Drobniak A., Plac K., Urban resilience - studia przypadków oceny ekonomicznej prężności miejskiej,
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2015, Nr 391 s. 49-61;
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–

Drobniak A., Plac K., Urban resilience - transformacja miast poprzemysłowych Aglomeracji
Górnośląskiej, Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2015, Nr 250 s. 75-98;
– Plac K., Zielona ekonomia jako nowa koncepcja rozwoju miast, Studia Miejskie, 2015, T. 19 s. 109120.
W przypadku nauczyciela akademickiego – informację o kompetencjach, w tym o dorobku
dydaktycznym (wraz z wykazem publikacji jeżeli dotyczy) lub opis doświadczenia zawodowego w
zakresie programu studiów, a w przypadku innych osób informacje potwierdzające posiadanie
kompetencji i doświadczenia pozwalających na prawidłową realizację zajęć.
Dotychczas prowadzone przedmioty:
Nowe koncepcje rozwoju miast, Mieszkańcy i ekonomika czasu wolnego, Planowanie przestrzenne,
Zarządzanie projektem, Zarządzanie projektami TSL, Zarządzanie projektem inwestycyjnym
Autorstwo/współautorstwo podręczników: Doświadczenie zawodowe w zakresie programu studiów: -
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IMIĘ I NAZWISKO: Adam POLKO
NUMER PESEL: INFORMACJA O ZATRUDNIENIU NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO w uczelni albo terminie podjęcia przez
niego zatrudnienia w uczelni, ze wskazaniem, czy uczelnia stanowi lub będzie stanowić dla niego
podstawowe miejsce pracy.
Data i forma zatrudnienia w Uczelni:
zatrudniony/a od marca 1999 r. na podstawie umowy o pracę,
wymiar czasu pracy pełny, uczelnia stanowi podstawowe / dodatkowe miejsce pracy
INFORMACJA O DOROBKU NAUKOWYM WRAZ Z WYKAZEM PUBLIKACJI
Posiadane stopnie i tytuły naukowe:
doktor, dziedzina nauki/sztuki: nauki ekonomiczne, dyscyplina naukowa/artystyczna: ekonomia,
rok nadania 2007
tytuł rozprawy doktorskiej: Strategie rewitalizacji dzielnic śródmiejskich dużych miast Aglomeracji
Górnośląskiej
doktor habilitowany, dziedzina nauki/sztuki ………………..,
dyscyplina naukowa/artystyczna…………..., rok nadania...................
tytuł rozprawy habilitacyjnej .................................
profesor dziedzina nauki/sztuki ……………………………, rok nadania............
posiadanie uprawnienia równoważnego z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art.
21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach
i tytule w zakresie sztuki, tytułu naukowego, a w przypadku gdy tytuł zawodowy, stopień naukowy lub
tytuł naukowy został uzyskany za granicą – kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski
dokonanym przez tłumacza przysięgłego
Dorobek naukowy
krótki opis dorobku naukowego lub artystycznego wraz ze wskazaniem obszaru/obszarów wiedzy/sztuki
dziedziny/dziedzin nauki/sztuki, dyscypliny/dyscyplin naukowej/artystycznej naukowych/artystycznych,
w których ten dorobek się mieści:
Pracownik Katedry Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej, realizujący badania naukowe w
dyscyplinie ekonomia i finanse. Kierownik projektu naukowego pt. „Ekonomia miejskich dóbr wspólnych”
finansowanego z środków Narodowego Centrum Nauki zgodnie z umową Nr. 2015/19/B/HS4/01695 w
latach 2016-2019.
Wykaz 10 najważniejszych publikacji lub osiągnięć artystycznych z ostatnich 10 lat:
– Kopczewska K., Churski P., Ochojski A., Polko A.: SPAG – index of spatial agglomeration, Papers in
Regional Science, Volume 98, Issue 6, 2019, s. 2391-2424
– Drobniak A., Polko A., Suchacek J. (2018). Transition and resilience in Central and Eastern European
regions. [in:] The Routledge Handbook to Regional Development in Central and Eastern Europe. Eds.
G. Lux, G. Horvath, Taylor and Francis Group, New York, s. 240-262
– Polko A.: (2017). Dynamics and viability of city centres. Concepts, tools, projects. Studia Regionalia,
Vol. 51 s. 51-67
– Kopczewska K., Churski P, Ochojski A., Polko A. (2017). Measuring regional specialisation. A new
approach. Palgrave Macmillan, New York, s. 466
– Polko A. (2017). Miasto jako dobro wspólne. Czy zamierzamy w kierunku wspólnoty współpracy i
gospodarki współdzielenia? [w:] Nowe sektory gospodarki w rozwoju miasta. Hybrydyzacja rozwoju.
red. A. Drobniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 117-130
– Polko A. (2015). Models of participatory budgeting - the case study of Polish city. Journal of
Economics and Management, Vol. 19 s. 34-44
– Polko A. (2015). Strategies of Collective Action in Urban Public Spaces. Studia Regionalia, Vol. 43-44,
s. 121-128
– Baron M., Ochojski A., Polko A., Warzecha K. (2014). Economics and Strategic Management of Local
Public Services in Central Europe. Towards multidisciplinary analysis of infrastructure and service
costs. Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, s. 270
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–

Polko A. (2012). Public space development in the context of urban and regional resilience. Journal of
Economics and Management, No. 10, s. 47-58
– Polko A. (2012). Urban public spaces. From economics to management. Studia Regionalia, Vol. 34 s.
9-21
W przypadku nauczyciela akademickiego – informację o kompetencjach, w tym o dorobku
dydaktycznym (wraz z wykazem publikacji jeżeli dotyczy) lub opis doświadczenia zawodowego w
zakresie programu studiów, a w przypadku innych osób informacje potwierdzające posiadanie
kompetencji i doświadczenia pozwalających na prawidłową realizację zajęć.
Dotychczas prowadzone przedmioty:
Metody wyceny nieruchomości, Wycena nieruchomości zurbanizowanych, Wycena nieruchomości
niezurbanizowanych, Miejskie przestrzenie publiczne, Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi,
Gospodarka nieruchomościami, Real Estate Economics and Valuation, Seminarium dyplomowe,
Seminarium magisterskie.
Autorstwo/współautorstwo podręczników:
– Cojocaru L.M., Polko A.: Rumunia, [w:] Gospodarka przestrzenna w krajach Unii Europejskiej oraz w
Norwegii i Szwajcarii. Akty prawne, komentarze, mapy, statystyka. Część 3, pod red. M. Czornik,
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014, s. 125-146
– Polko A.: Kraj niestowarzyszony: Norwegia, [w:] Gospodarka przestrzenna w krajach Unii Europejskiej
oraz w Norwegii i Szwajcarii. Akty prawne, komentarze, mapy, statystyka. Część 3, pod red. M.
Czornik, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014, s. 167-185
– Polko A.: Finlandia, [w:] Gospodarka przestrzenna w krajach Unii Europejskiej oraz w Norwegii i
Szwajcarii. Akty prawne, komentarze, mapy, statystyka. Część 3, pod red. M. Czornik, Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011, s. 44-64
– Polko A.: Wielka Brytania, [w:] Gospodarka przestrzenna w krajach Unii Europejskiej oraz w Norwegii
i Szwajcarii. Akty prawne, komentarze, mapy, statystyka. Część 3, pod red. M. Czornik, Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011, s. 169-185
– Polko A.: Holandia, [w:] Gospodarka przestrzenna w krajach Unii Europejskiej: wybór tekstów z
komentarzem. Część 1, pod red. M. Czornik, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola
Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2010
– Czornik M., Polko A.: Hiszpania, [w:] Gospodarka przestrzenna w krajach Unii Europejskiej: wybór
tekstów z komentarzem. Część 1, pod red. M. Czornik. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im.
Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2010, s. 43-62
Doświadczenie zawodowe w zakresie programu studiów:
– Menedżer kierunku „Gospodarka przestrzenna” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach
– Menedżer kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach
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IMIĘ I NAZWISKO: Piotr RYKAŁA
NUMER PESEL: INFORMACJA O ZATRUDNIENIU NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO w uczelni albo terminie podjęcia przez
niego zatrudnienia w uczelni, ze wskazaniem, czy uczelnia stanowi lub będzie stanowić dla niego
podstawowe miejsce pracy.
Data i forma zatrudnienia w Uczelni:
zatrudniony/a od . 01.02.2019 na podstawie . umowy o pracę,
wymiar czasu pracy . 240 godzin, uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy
INFORMACJA O DOROBKU NAUKOWYM WRAZ Z WYKAZEM PUBLIKACJI
Posiadane stopnie i tytuły naukowe:
doktor, dziedzina nauki/sztuki ……………….., dyscyplina naukowa/artystyczna…………...,
rok nadania...........................
tytuł rozprawy doktorskiej ..............................
doktor habilitowany, dziedzina nauki/sztuki ………………..,
dyscyplina naukowa/artystyczna…………..., rok nadania...................
tytuł rozprawy habilitacyjnej .................................
profesor dziedzina nauki/sztuki ……………………………, rok nadania............
posiadanie uprawnienia równoważnego z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art.
21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach
i tytule w zakresie sztuki, tytułu naukowego, a w przypadku gdy tytuł zawodowy, stopień naukowy lub
tytuł naukowy został uzyskany za granicą – kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski
dokonanym przez tłumacza przysięgłego
Dorobek naukowy
krótki opis dorobku naukowego lub artystycznego wraz ze wskazaniem obszaru/obszarów wiedzy/sztuki
dziedziny/dziedzin nauki/sztuki, dyscypliny/dyscyplin naukowej/artystycznej naukowych/artystycznych,
w których ten dorobek się mieści:
Dorobek naukowy skupia się na zagadnieniach związanych z tematyką miejską oraz regionalną. Autor
dwóch publikacji związanych z ewaluacją miejskich przestrzeni publicznych. Aktywny uczestnik
konferencji naukowych, w tym prelegent podczas X Konferencji Naukowej Wydziału Ekonomii na
Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, Konferencji Naukowej – Planning and Goverening
Polycentric Urban Regions w Loughborough University oraz Konferencji Nowe sektory gospodarki w
rozwoju miasta organizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Urząd Miasta
Katowice.
wykaz 10 najważniejszych publikacji lub osiągnięć artystycznych z ostatnich 10 lat:
– Rykała P., Miejskie przestrzenie publiczne – przykład orientacyjnej wyceny terenu zieleni w
Częstochowie. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna. Poznań 2019
– Rykała P., Miejskie przestrzenie publiczne – przykładowe metody ewaluacji. Studia Ekonomiczne.
Katowice 2019
W przypadku nauczyciela akademickiego – informację o kompetencjach, w tym o dorobku
dydaktycznym (wraz z wykazem publikacji jeżeli dotyczy) lub opis doświadczenia zawodowego w
zakresie programu studiów, a w przypadku innych osób informacje potwierdzające posiadanie
kompetencji i doświadczenia pozwalających na prawidłową realizację zajęć.
Dotychczas prowadzone przedmioty:
Zarządzanie projektem, Zarządzanie projektami, Projekty rozwoju lokalnego i regionalnego,
Infrastruktura techniczna w gospodarce przestrzennej
Autorstwo/współautorstwo podręczników: Doświadczenie zawodowe w zakresie programu studiów: -

163

IMIĘ I NAZWISKO: Elżbieta SOJKA
NUMER PESEL: INFORMACJA O ZATRUDNIENIU NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO w uczelni albo terminie podjęcia przez
niego zatrudnienia w uczelni, ze wskazaniem, czy uczelnia stanowi lub będzie stanowić dla niego
podstawowe miejsce pracy.
Data i forma zatrudnienia w Uczelni:
zatrudniony/a od . 1.02.1978………………... na podstawie . umowy o pracę,
wymiar czasu pracy pełny etat uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy
INFORMACJA O DOROBKU NAUKOWYM WRAZ Z WYKAZEM PUBLIKACJI
Posiadane stopnie i tytuły naukowe:
doktor, dziedzina nauki/sztuki nauk ekonomicznych……., dyscyplina
naukowa/artystyczna…ekonomia………..., rok nadania....1988.....
tytuł rozprawy doktorskiej ..Demoekonometryczny model gospodarki Polski............................
doktor habilitowany, dziedzina nauki/sztuki nauk ekonomicznych………………..,
dyscyplina naukowa/artystyczna ekonomia…, rok nadania. 2008..................
tytuł rozprawy habilitacyjnej ....Migracje ludności i rozwój demograficzny Śląska w okresie transformacji
profesor dziedzina nauki/sztuki ……………………………, rok nadania............
posiadanie uprawnienia równoważnego z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art.
21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach
i tytule w zakresie sztuki, tytułu naukowego, a w przypadku gdy tytuł zawodowy, stopień naukowy lub
tytuł naukowy został uzyskany za granicą – kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski
dokonanym przez tłumacza przysięgłego
Dorobek naukowy
krótki opis dorobku naukowego lub artystycznego wraz ze wskazaniem obszaru/obszarów wiedzy/sztuki
dziedziny/dziedzin nauki/sztuki, dyscypliny/dyscyplin naukowej/artystycznej naukowych/artystycznych,
w których ten dorobek się mieści:
Moje zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół zastosowań metod statystycznoekonometrycznych do badania zjawisk demograficznych i społeczno-ekonomicznych. Jestem autorką
(bądź współautorką) 126 publikacji naukowych, przy czym 75 zostało opublikowanych po uzyskaniu
stopnia doktora habilitowanego.
Najważniejsze publikacje w ostatnich 10 latach:
– Sojka E., (2011), Process of ageing of Śląskie voivodship population until 2035, “Bulletin of
Geography. Socio-economic Series”, Nicolaus Copernicus University, Toruń, nr. 16, s. 121-138.
– Sojka E., (2012), Demographic potential of the countries that have applied for the European Union
membership, “Bulletin of Geography. Socio-economic Series”,
nr. 17, s. 135-145.
https://doi.org/10.2478/v10089-012-0014-4.
– Sojka E., (2013), Multidimensional comparative analysis of levels of living of populations in EU
member states, „Вісник” Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія
Економіка 11(152), Kijów, 2013 s. 72-77.
– Sojka E., (2013), Demographic Potential on Labour Market of East-Central Europe, W: Holina W.
(red.), ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА: РЕГИОНАЛИЗМ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ,
Материалы IV Международной научно-практической Конференции, Część 1, Rosyjski
Uniwersytet Przyjaźni Narodów, Moskwa, s. 260-273.
– Sojka E., (2014), Health condition of ageing populations of the European Union, „Bulletin of
Geography. Socio-economic Series”, Nicolaus Copernicus University, Toruń, nr. 23, s. 135-148.
http://dx.doi.org/10.2478/bog-2014-0009 s. 135-148.
– Sojka E., (2015), Application of adaptation methods for forecasting demographic variables,
“Econometrics”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
nr. 3(49), s. 5565.
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Sojka E., (2016), Demographic changes in the area of Śląskie voivodeship – retrospective analysis and
projection until 2050 , “Bulletin of
Geography. Socioeconomic
Series”,
Nicolaus
Copernicus University, Toruń, nr. 31, s. 87-111, http://dx.doi.org/10.1515/bog-2016-0008.
– Sojka E., (2017), Odległość geograficzna jako determinanta migracji – na przykładzie województwa
śląskiego, „Wiadomości Statystyczne’ nr. 12(679), s. 64-79.
– Sojka E., (2018), Syntetyczna ocena rozwoju w krajach Unii Europejskiej w latach 2010-2015, W:
Olszak C., Głód G, (red..), Innowacyjna gospodarka, innowacyjne organizacje, innowacyjni ludzie,
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, , s. 251-270.
– Sojka E., (2018), Próba periodyzacji rozwoju demograficznego w Polsce, W: Szkutnik W. (red.),
Modele i analiza ryzyka w relacjach podmiotów rynku konsumpcyjnego i rynku kapitałowego,
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 132-152.
W przypadku nauczyciela akademickiego – informację o kompetencjach, w tym o dorobku
dydaktycznym (wraz z wykazem publikacji jeżeli dotyczy) lub opis doświadczenia zawodowego w
zakresie programu studiów, a w przypadku innych osób informacje potwierdzające posiadanie
kompetencji i doświadczenia pozwalających na prawidłową realizację zajęć.
Dotychczas prowadzone przedmioty:
Statystyka opisowa, Statystyka, Wnioskowanie statystyczne, Statystyka i ekonometria przestrzenna,
Statystyka z demografią, Demografia, Metody jakościowe i ilościowe w rozwiązywaniu problemów
społecznych, Seminarium. Ćwiczenia z przedmiotów ilościowych prowadzone są w laboratoriach
komputerowych.
Autorstwo/współautorstwo podręczników:
– Sojka E, (2003), Statystyka w przykładach i zadaniach, Śląskie Wydawnictwo Naukowe WSZiNS,
Tychy, ss. 216.
– Sojka E., Balcerowicz-Szkutnik M., Szkutnik W., (2011), Wnioskowanie statystyczne w przykładach i
zadaniach. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ss. 297. Autor rozdziałów: III.
8, IV.
– Sojka E., Balcerowicz-Szkutnik M., (2011), Metody ilościowe w finansach i rachunkowości,
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ss.145. Autor rozdziałów: 2 i 4.
– Sojka E., Balcerowicz-Szkutnik M. (2011), Metody jakościowe i ilościowe w rozwiązywaniu problemów
społecznych. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ss.
124. Autor rozdziałów: 1 i 4.
– Sojka E., (red.), (2013), Elementy statystyki i ekonometrii w analizach szeregów przestrzennych.
Podręcznik z przykładami i zadaniami ss. 214. Autor rozdziałów: 1 i 6.
– Sojka E., Balcerowicz-Szkutnik M., Szkutnik W., (2014), Statystyka opisowa dla ekonomistów.
Przykłady i zadania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ss. 193, Autor
rozdziału 3.
– Sojka E., Balcerowicz-Szkutnik M., Szkutnik W., (2016), Wnioskowanie statystyczne w przykładach i
zadaniach. (wyd. II uzupełnione i poprawione), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w
Katowicach ss. 273, Autor rozdziałów: 3.9 i 4.
– Sojka E., Balcerowicz-Szkutnik M., Szkutnik W., (2018), Statystyka z elementami demografii.
Przykłady i zadania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ss. 223. Autor
rozdziałów:
3 i 4.
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IMIĘ I NAZWISKO: Małgorzata TWARDZIK
NUMER PESEL: INFORMACJA O ZATRUDNIENIU NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO w uczelni albo terminie podjęcia przez
niego zatrudnienia w uczelni, ze wskazaniem, czy uczelnia stanowi lub będzie stanowić dla niego
podstawowe miejsce pracy.
Data i forma zatrudnienia w Uczelni:
zatrudniony/a od . 2006 na podstawie . umowy o pracę,
wymiar czasu pracy . 220 h, uczelnia stanowi podstawowe / dodatkowe miejsce pracy
INFORMACJA O DOROBKU NAUKOWYM WRAZ Z WYKAZEM PUBLIKACJI
Posiadane stopnie i tytuły naukowe:
doktor, dziedzina nauki/sztuki nauki społeczne, dyscyplina naukowa/artystyczna ekonomia,
rok nadania 2006
tytuł rozprawy doktorskiej „Proces koncentracji przestrzennej handlu detalicznego w województwie
śląskim w latach 1995-2005”
doktor habilitowany, dziedzina nauki/sztuki ekonomia i finanse,
dyscyplina naukowa/artystyczna…………..., rok nadania 2019
tytuł rozprawy habilitacyjnej: Centrum handlowe w procesie kształtowania struktury miasta
profesor dziedzina nauki/sztuki ……………………………, rok nadania............
posiadanie uprawnienia równoważnego z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art.
21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach
i tytule w zakresie sztuki, tytułu naukowego, a w przypadku gdy tytuł zawodowy, stopień naukowy lub
tytuł naukowy został uzyskany za granicą – kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski
dokonanym przez tłumacza przysięgłego
Dorobek naukowy
krótki opis dorobku naukowego lub artystycznego wraz ze wskazaniem obszaru/obszarów wiedzy/sztuki
dziedziny/dziedzin nauki/sztuki, dyscypliny/dyscyplin naukowej/artystycznej naukowych/artystycznych,
w których ten dorobek się mieści:
Dorobek naukowy mieści się w dyscyplinie ekonomia, w głównej mierze koncentruje się na procesie
lokalizacji działalności gospodarczej, szczególnie handlu i usług. W obszarze badań mieszczą się
zagadnienia eukomii miast i regionów, gospodarki nieruchomości- w tym szczególnie nieruchomości
komercyjnych.
Wykaz 10 najważniejszych publikacji lub osiągnięć artystycznych z ostatnich 10 lat:
– Twardzik M., Centrum handlowe w procesie kształtowania struktury miasta”, Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2018, ss. 252, ISBN 978-83-7875-498-5
– Twardzik M., Kucharska B., Bilińska – Reformat K., Dolega L., Sustainable development concept and
creation of innovative business models by retail chains,in: International Journal of Retail and
Distribution Management, Emerald Publishing 2018, p-ISSN: 0959-0552, DOI: 10.1108/IJRDM-042017-0071
– Twardzik M., Heffner K., The impact of shopping centers in rural areas and small towns in the outer
metropolitan zone (the example of the Silesian Voivodeship), „European Countryside”, Volume 7,
Issue 2, September 2015, pp. 87–100, ISSN 1803-8417, DOI: 10.1515/euco-2015-0006
– The impact of shopping malls on the outer metropolitan zones (the example of the Silesian
Voivodship), ed. Małgorzata Twardzik, Krystian Heffner, Studia Regionalia KPZK PAN, Vol. 37, Warsaw
2013, ISBN 978-83-63563-28-8
– Twardzik M., Jaciow M., Warzecha K, SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RETAIL TRADE IN EUROPE THE REQUIREMENT OF GLOBALIZATION [w:] 18th International Scientific Conference Globalization
and Its Socio-Economic Consequences University of Zilina, Faculty of Operation and Economics of
Transport and Communications, Department of Economics, p. 2091-2099, Zilina2018, ISBN 978-808154-249-7
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–

Twardzik M., Współczesne formaty handlu jako czynnik rozwoju miasta. Przykład Katowic, [w:] Nowe
sektory gospodarki w rozwoju miasta. Hybrydyzacja rozwoju, red. Adam Drobniak, Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2017, s. 131 -149, ISBN 978-83-7875-376-6
– Twardzik M., Wrana K., Podstawy i kierunki kształtowania witalności miast ,[w:] Nowe praktyki
rozwoju lokalnego i regionalnego, red. nauk. Andrzej Klasik, Florian Kuźnik, Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2017 s. 9-23, ISBN 978-83-7875-412-1.
– Twardzik M., Gustof P., Centrum Handlowe Europa Centralna w Gliwicach - komercyjny projekt
regionalny [w:] Projekty lokalne i regionalne - interesariusze projektu, red. nauk. Henryk
Brandenburg, Gabriel Tobor, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2017, s.
354-368, ISBN 978-83-7875-365-0.
– Twardzik M., Śródmiejskie galerie i ulice handlowe śląskich miast - konkurencja czy kooperacja?
(przykład Katowic), Gospodarka przestrzenna XXI wieku, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, Wrocław
2016, Nr 443, s.245-268, ISBN 978-83-7695-604-6.
– Twardzik M., Funkcjonowanie galerii handlowych w dzielnicy śródmiejskiej Katowic, Studia miejskie
nr 22, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, s.77-89, ISBN 978-83-7395-7138.
W przypadku nauczyciela akademickiego – informację o kompetencjach, w tym o dorobku
dydaktycznym (wraz z wykazem publikacji jeżeli dotyczy) lub opis doświadczenia zawodowego w
zakresie programu studiów, a w przypadku innych osób informacje potwierdzające posiadanie
kompetencji i doświadczenia pozwalających na prawidłową realizację zajęć.
Dotychczas prowadzone przedmioty:
Analiza rynku nieruchomości, Podstawy gospodarki przestrzennej, Lokalizacja działalności komercyjnych,
Pośrednictwo na rynku nieruchomości, Marketing na rynku nieruchomości, Mikroekonomia,
Makroekonomia.
Autorstwo/współautorstwo podręczników:
Rozdziały w podręcznikach:
– Twardzik M., Bułgaria [w:] Gospodarka przestrzenna w krajach Unii Europejskiej oraz w Norwegii i
Szwajcarii. Akty prawne, komentarze, mapy, statystyka, red. nauk. Małgorzata Czornik,
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2014, s 11-27, ISBN 978-83-7875181-6.
– Twardzik M., Estonia [w:] Gospodarka przestrzenna w krajach Unii Europejskiej oraz w Norwegii i
Szwajcarii. Akty prawne, komentarze, mapy, statystyka, red. nauk. Małgorzata Czornik,
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2014, s 27-39, ISBN 978-83-7875181-6.
– Twardzik M., Irlandia [w:] Gospodarka przestrzenna w krajach Unii Europejskiej. Akty prawne,
komentarze, mapy, statystyka, red. nauk. Małgorzata Czornik, Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2010, s 107-122, ISBN 978-83-7246-702-7.
– Twardzik M., Dania [w:] Gospodarka przestrzenna w krajach Unii Europejskiej. Akty prawne,
komentarze, mapy, statystyka, red. nauk. Małgorzata Czornik, Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2010, s 26-42, ISBN 978-83-7246-600-6.
– Twardzik M., Heffner K., Polko A., Gibas P., Społeczno – ekonomiczne i kulturowe podstawy
gospodarki przestrzennej, Koncepcja podręcznika dla studentów kierunku Gospodarka Przestrzenna,
s.20, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2007.
Doświadczenie zawodowe w zakresie programu studiów: -
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IMIĘ I NAZWISKO: Anna URBANEK
NUMER PESEL: INFORMACJA O ZATRUDNIENIU NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO w uczelni albo terminie podjęcia przez
niego zatrudnienia w uczelni, ze wskazaniem, czy uczelnia stanowi lub będzie stanowić dla niego
podstawowe miejsce pracy.
Data i forma zatrudnienia w Uczelni:
zatrudniona od 1 sierpnia 2015 r. na podstawie umowy o pracę na pełny etat, wcześniej ½ etatu
wymiar czasu pracy: pełny etat, uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy
INFORMACJA O DOROBKU NAUKOWYM WRAZ Z WYKAZEM PUBLIKACJI
Posiadane stopnie i tytuły naukowe:
doktor, dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina naukowa: ekonomia,
rok nadania 2014
tytuł rozprawy doktorskiej Integracja kolei dużych prędkości w Europie
Dorobek naukowy
Dr Anna Urbanek specjalizuje się w problematyce ekonomiki i organizacji transportu, logistyki, transportu
miejskiego i zrównoważonej mobilności w miastach, cen w transporcie, a także wpływu technologii
informacyjnych i komunikacyjnych na sektor transportu.
Dotychczasowy dorobek naukowy dr Anny Urbanek mieści się w obszarze nauk ekonomicznych w
dyscyplinie ekonomia.
Wykaz 10 najważniejszych publikacji lub osiągnięć artystycznych z ostatnich 10 lat:
– Urbanek A. (2019), Data-Driven Transport Policy in Cities: A Literature Review and Implications for
Future Developments. In: Sierpiński G. (eds) Integration as Solution for Advanced Smart Urban
Transport Systems. TSTP 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 844. Springer,
Cham.
– Dydkowski G., Tomanek R., Urbanek A., Taryfy i systemy poboru opłat w miejskim transporcie
zbiorowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2018.
– Urbanek A. (2018) Car-Oriented Mobility Culture from the Point of View of Polish Households’
Expenditures. In: Suchanek M. (eds) New Research Trends in Transport Sustainability and Innovation.
TranSopot 2017. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham.
– Urbanek A. (2018) Implementation Factors of Automated Fare Collection Systems: Case Study Based
on Silesian Public Services Card Example. In: Sierpiński G. (eds) Advanced Solutions of Transport
Systems for Growing Mobility. TSTP 2017. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 631.
Springer, Cham.
– Urbanek A., Automated Fare Collection Systems Based On Check-In and Check-Out – Premises of
Implementation in Urban Public Transport, Archives of Transport System Telematics, Vol. 10, Issue 3,
September 2017, pp. 40-45.
– Kos-Łabędowicz J., Urbanek A. (2017), The potential for the development of carsharing and
carpooling systems: a survey-based analysis of University students in Poland, IJTE International
Journal of Transport Economics, Vol. XLIV, No. 3, October 2017, ISSN 0391-8440, e-ISSN 1724-2185,
pp. 399-425.
– Kos-Łabędowicz J., Urbanek A., Do Information and Communications Technologies influence
transport demand? An exploratory study in the European Union, Transportation Research Procedia
25C (2017) pp. 2671-2687.
– Dydkowski, G., Urbanek, A.: Prices as an element of comparative studies on people’s travels in cities.
Communications – Scientific Letters of the University of Zilina, Vol. 19, No. 2 (2017), s. 43-49.
– Urbanek A., Big data – a challenge for urban transport managers, Communications – Scientific
Letters of the University of Zilina, Vol. 19, No. 2 (2017), s. 36-42.
– Urbanek A. (2017) Micro- and Macroeconomic Factors of Fares Changes in Urban Public Transport.
In: Suchanek M. (eds) Sustainable Transport Development, Innovation and Technology. TranSopot
2016. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham, pp. 165-175.
W przypadku nauczyciela akademickiego – informację o kompetencjach, w tym o dorobku
dydaktycznym (wraz z wykazem publikacji jeżeli dotyczy) lub opis doświadczenia zawodowego w
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zakresie programu studiów, a w przypadku innych osób informacje potwierdzające posiadanie
kompetencji i doświadczenia pozwalających na prawidłową realizację zajęć.
Dr Anna Urbanek jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym od października 2011 r. początkowo na ½
etatu, a od 1.08.2015r. w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku adiunkta. Posiada doświadczenie
dydaktyczne w prowadzeniu zajęć zarówno na pierwszym, jak i na drugim stopniu studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych na Wydziale Ekonomii na kierunkach Logistyka, Ekonomia, Gospodarka i Zarządzanie
Publiczne. Prowadzi lub prowadziła takie przedmioty jak:
Analiza gospodarcza przedsiębiorstw TSL, Analiza ekonomiczna w transporcie, Transport lądowy w
systemach logistycznych, Badania marketingowe w sektorze TSL. Miejskie i regionalne systemy
komunikacyjne, Marketing w transporcie i logistyce, Spedycja, Polityka transportowa, Integracja usług
TSL w układach lokalnych i ponadnarodowych, Techniki i technologie transportowe, Systemy
bezpieczeństwa ruchu drogowego, Ocena efektywności przedsięwzięć informatycznych w sektorze TSL,
Zarządzanie usługami użyteczności publicznej, Zarządzanie w służbach publicznych, Zarządzanie w
służbach publicznych.
Autorstwo/współautorstwo podręczników:
– Dydkowski G., Urbanek A., Partnerstwo publiczno - prywatne, Prace Naukowe Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011
Autorka prac o charakterze popularyzatorskim:
– Urbanek A., Tani bilet zniechęci do samochodu?, Miasta Idei, Gazeta Wyborcza, 26.12.2018,
http://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,151344,24302399,tani-bilet-zniecheci-dosamochodu.html?disableRedirects=true#s=BoxLoKaImg2.
– Urbanek A., Czy bezpłatny transport miejski przekona pasażerów do rezygnacji z samochodu
osobowego?, „Komunikacja Publiczna” nr 4(69)/2017, ISSN 1426-5788, s. 30-35 (artykuł w wersji
polskiej oraz angielskiej).
– Urbanek A., Rejestracja wejścia i wyjścia w pojazdach komunikacji miejskiej KZK GOP – przesłanki
wdrożenia i zagadnienia związane z bezpieczeństwem danych osobowych, „Komunikacja Publiczna”
nr 3(64)/2016, ISSN 1426-5788, s. 12-18.
Doświadczenie zawodowe w zakresie programu studiów: – współautorka programu studiów drugiego stopnia kierunku Logistyka,
– współautorka programu studiów I stopnia Bezpieczeństwo wewnętrzne.
– Przewodnicząca Rady Programowej kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne (od 12.11.2019).
– opiekun Studenckiego Koła Naukowego Transportu działającego przy Katedrze Transportu.
– organizatorka ogólnouczelnianych wydarzeń dydaktycznych takie jak warsztaty, szkolenia i wykłady
gościnne.
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IMIĘ I NAZWISKO: Martyna WRONKA-POŚPIECH
NUMER PESEL: INFORMACJA O ZATRUDNIENIU NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO w uczelni albo terminie podjęcia przez
niego zatrudnienia w uczelni, ze wskazaniem, czy uczelnia stanowi lub będzie stanowić dla niego
podstawowe miejsce pracy.
Data i forma zatrudnienia w Uczelni:
zatrudniony/a od 1.09.2008 na podstawie umowy o pracy,
wymiar czasu pracy pełen etat, uczelnia stanowi podstawowe / dodatkowe miejsce pracy
INFORMACJA O DOROBKU NAUKOWYM WRAZ Z WYKAZEM PUBLIKACJI
Posiadane stopnie i tytuły naukowe:
doktor, dziedzina nauki/sztuki Nauki o Zarządzaniu, dyscyplina naukowa/artystyczna,
rok nadania 26.06.2014
tytuł rozprawy doktorskiej „Uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw społecznych w
Polsce”
doktor habilitowany, dziedzina nauki/sztuki ………………..,
dyscyplina naukowa/artystyczna…………..., rok nadania...................
tytuł rozprawy habilitacyjnej .................................
profesor dziedzina nauki/sztuki ……………………………, rok nadania............
posiadanie uprawnienia równoważnego z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art.
21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach
i tytule w zakresie sztuki, tytułu naukowego, a w przypadku gdy tytuł zawodowy, stopień naukowy lub
tytuł naukowy został uzyskany za granicą – kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski
dokonanym przez tłumacza przysięgłego
Dorobek naukowy
krótki opis dorobku naukowego lub artystycznego wraz ze wskazaniem obszaru/obszarów wiedzy/sztuki
dziedziny/dziedzin nauki/sztuki, dyscypliny/dyscyplin naukowej/artystycznej naukowych/artystycznych,
w których ten dorobek się mieści:
Dr Martyna Wronka-Pośpiech – ekonomista, politolog, doradca zawodowy. Pracownik naukowodydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Jej działalność naukowa i dydaktyczna
koncentruje się wokół zagadnień związanych z zarządzaniem, szczególnie z przedsiębiorczością,
przywództwem oraz nowoczesnymi metodami zarządzania organizacjami. Koncentruje się na
problemach przedsiębiorczości społecznej i aktywizacji społeczności lokalnych, a także na wybranych
aspektach polityki społecznej. Autorka wielu krajowych i zagranicznych publikacji naukowych.
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako trener, konsultant i mentor.
Wykaz 10 najważniejszych publikacji lub osiągnięć artystycznych z ostatnich 10 lat:
– Frączkiewicz-Wronka A, Kowalska-Bobko I, Sagan A, Wronka-Pośpiech M, The growing role of
seniors councils in health policy-making for older people in Poland, Health policy (2019),
https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2019.05.016
– Wronka-Pośpiech M. Rola liderów w sukcesie przedsiębiorstw społecznych, Wydawnictwo UE
Katowice, Katowice 2018.
– Głód W., Wronka-Pośpiech M. Zależności pomiędzy wartościami organizacyjnymi a innowacyjnym
stylem przywództwa. Perspektywa firm rodzinnych, Przegląd Organizacji 2018, nr 3, s. 58-64.
– Tutko M., Wronka-Pośpiech M. (red.), Nauki o zarządzaniu w odmiennych kontekstach badawczych,
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018.
– Wronka-Pośpiech M. Exploring failure among social entrepreneurs – evidence from Poland,
International Journal of Contemporary Management, Vol. 17, Number 1, 2018, 269-285.
– Kraśnicka T., Głód W., Wronka-Pośpiech M., Management innovation, pro-innovation
organisational culture and enterprise performance: testing the mediation effect. Review of
Managerial Science, 2018, Vol. 12, Issue 3, 737-769.
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–

Frączkiewicz-Wronka A., Wronka-Pośpiech M., How practices of managing partnerships contributes
to the value creation - public-social partnership perspective, Sustainability, 2018, VOL. 10, ISS.
12(4816) 25
– Wronka-Pośpiech M. Przedsiębiorstwo społeczne – konceptualizacja modelu biznesu, Przegląd
Organizacji 2017, nr 12, s. 54-61.
– Wronka-Pośpiech M., Kulturowe uwarunkowania zarządzania przedsiębiorstwem społecznym,
„Studia Ekonomiczne”, nr 336 Zeszyty Naukowe UE w Katowicach, Wydawnictwo UE Katowice,
Katowice 2017, s. 90-104, C. Olszak, I. Ostoj (red.)
– Wronka-Pośpiech M., Wykorzystanie ICT do zwiększania wpływu społecznego (social impact)
przedsiębiorstw społecznych – analiza dobrych praktyk, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE 2017
Wydawnictwo SAN | ISSN 2543-8190, Tom XVIII | Zeszyt 10 | Część I | ss. 111–124
W przypadku nauczyciela akademickiego – informację o kompetencjach, w tym o dorobku
dydaktycznym (wraz z wykazem publikacji jeżeli dotyczy) lub opis doświadczenia zawodowego w
zakresie programu studiów, a w przypadku innych osób informacje potwierdzające posiadanie
kompetencji i doświadczenia pozwalających na prawidłową realizację zajęć.
Dotychczas prowadzone przedmioty:
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Planowanie kariery, Teoria organizacji i zarządzania, Starting Business in
Global Context, Leadership Skills Training, Corporate Social Responsibility, Analiza ekonomiczna
Zarządzanie strategiczne, Podstawy organizacji i zarządzania, Podstawy przedsiębiorczości,
Przedsiębiorczość społeczna, Przedsiębiorczość w sektorze publicznym i społecznym, Przedsiębiorczość
w organizacji non profit, Nowoczesne koncepcje zarządzania
Autorstwo/współautorstwo podręczników:
– Wronka-Pośpiech M., Raczyńska E.: Pozyskiwanie funduszy na podjęcie działalności gospodarczej
[w:] Przedsiębiorca i jego firma. Od pomysłu do wejścia na rynek, [red.] G. Głód, T. Kraśnicka,
Wydawnictwo UE Katowice, Katowice 2018, s. 199-217
– Wronka-Pośpiech M,: Wybrane instytucje i programy, które mogą pomóc młodemu przedsiębiorcy
[w:] Przedsiębiorca i jego firma. Od pomysłu do wejścia na rynek, [red.] G. Głód, T. Kraśnicka,
Wydawnictwo UE Katowice, Katowice 2018, s. 221-236
Doświadczenie zawodowe w zakresie programu studiów: -
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