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1. Nazwa kierunku 
 

Gospodarka Miejska i Nieruchomości 

2. Stopień kształcenia 
 

I-szy stopień studiów 

3. Profil kształcenia 
 

Studia licencjackie na kierunku Gospodarka Miejska i Nieruchomości (GMiN) będą realizowane jako 

studia o profilu praktycznym. Taka orientacja jest odpowiedzią na aktualne potrzeby regionalnego  

i krajowego rynku pracy. Nadal brakuje ekonomistów wyspecjalizowanych w zagadnieniach 

gospodarowania zasobami w przestrzeni, w tym pracowników instytucji publicznych przygotowanych 

do zarządzania projektami terytorialnymi oraz profesjonalnych kadr zajmujących się obsługą  

i inwestowaniem na rynku nieruchomości.  

Odzwierciedleniem profilu praktycznego studiów na kierunku GMiN są dwie ścieżki specjalizacyjne,  

z których pierwsza wiąże się z Programowaniem Rozwoju Miast (PRM), natomiast druga  

z Nieruchomościami (N). W zakresie pierwszej ze ścieżek specjalizacyjnych władze samorządowe miast, 

szczególnie w tak zurbanizowanym regionie jak województwo śląskie, zgłaszają zainteresowanie 

pozyskaniem wykształconych pracowników, którzy zaangażują się w kreowanie  

i obsługę procesów rozwoju począwszy od działań organizacyjnych, przez kontakt ze społecznością 

lokalną, skończywszy na przygotowaniu dokumentacji ekonomicznej projektów inwestycyjnych. Popyt 

na absolwentów tej specjalności zgłaszany jest także przez podmioty gospodarcze współpracujące z 

miastami, 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). Absolwenci tej ścieżki 

specjalizacyjnej mogą skutecznie współpracować z absolwentami kierunków administracyjnych i 

urbanistycznych, wnosząc cenny, ekonomiczny wkład w przygotowywanie decyzji służących 

zaspokajaniu potrzeb różnych grup miejskich użytkowników. Poprzez przekazanie wiedzy  

o zasadach funkcjonowania miast i zarządzania ich zasobami, studia na tej ścieżce specjalizacyjnej 

przygotują do pracy w urzędach miejskich, metropolitalnych, miejskich obszarach funkcjonalnych oraz 

innych instytucjach komunalnych. Obejmują także elementy gospodarowania zasobami na poziomie 

regionalnym, tym samym umożliwiając poznanie szerszego kontekstu realizacji projektów miejskich i 

zaznajomienie się z działaniami władz większych jednostek terytorialnych. 

W odniesieniu do drugiej ścieżki specjalizacyjnej, na rynku nieruchomości, szczególnie miejskim, 

obserwuje się znaczący popyt na osoby zainteresowane pracą w firmach deweloperskich,  

w jednostkach zarządzających różnego rodzaju obiektami oraz pośredniczących i inwestujących na 
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rynku nieruchomości. Niezaspokojony popyt na mieszkania, w tym dostosowywanie się do warunków 

jakie wynikają z inicjatyw sektora publicznego, generują zapotrzebowanie na wiedzę praktyczną  

w tym zakresie. Podobny popyt na absolwentów wyspecjalizowanych w zagadnieniach związanych  

z nieruchomościami zgłaszają podmioty działające na dynamicznie rozwijającym się rynku powierzchni 

komercyjnych (handlowe, biurowo-usługowe, przemysłowo-logistyczne). Ścieżka specjalizacyjna 

związana z nieruchomościami będzie przygotowywać studentów do świadczenia usług na rynku 

nieruchomości, w tym wyboru lokalizacji inwestycji, oceny ich efektywności oraz sprzedaży  

i poszukiwania najemców powierzchni komercyjnych i mieszkaniowych.  

W Polsce nadal podejmuje się wiele przedsięwzięć mających na celu likwidację zapóźnień 

cywilizacyjnych w dziedzinie zarówno infrastruktury komunalnej, jak i nieruchomości. Realizacja 

nowych projektów w tych dziedzinach wymaga zaangażowania wielu specjalistów, w tym 

ekonomistów. Mając na uwadze powyższe studia na kierunku Gospodarka Miejska i Nieruchomości 

będą kształcić przyszłych specjalistów oraz menedżerów tego rodzaju przedsięwzięć. 

4. Forma studiów 
 

Studia stacjonarne i niestacjonarne 

5. Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta 
 

Licencjat 

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 

 

Szczegółowy rozkład punktów ECTS według dyscyplin dla specjalizacji Programowanie Rozwoju Miast 

oraz Nieruchomości prezentuje poniższa tabela.  
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Tabela 1. Rozkład punktów ECTS dla kierunku Gospodarka Miejska i Nieruchomości z uwzględnieniem specjalizacji 
Programowanie Rozwoju Miast (PRM) oraz Nieruchomości (N) 

Dyscypliny 
Punkty ECTS 
Specjalność: 

Nieruchomości 

Punkty ECTS 
Specjalność: 

Programowanie  
Rozwoju Miast 

Struktura punktów ECTS 
wg specjalności 

Uśredniona struktura 
punktów ECTS dla 
całego kierunku  Nieruchomości 

Programowanie 
Rozwoju Miast 

EF 105 99 58% 55% 56% 

Z 47 57 26% 31% 29% 

GSE-GP 9 9 5% 5% 5% 

F 5 5 3% 3% 3% 

P 2 2 1% 1% 1% 

M 5 5 3% 3% 3% 

NS 4 4 2% 2% 2% 

AU 4 0 2% 0% 1% 
RAZEM 180 180 100,0% 100,0% 100% 

 

Oznaczenia:  

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

P – psychologia 

M – matematyka 

NS – nauki socjologiczne 

AU – architektura i urbanistyka 

 

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.:  

– 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, 

– inicjowanie współpracy eksperckiej i dydaktycznej z sektorem biznesu oraz instytucjami 

publicznymi, 

– wykreowanie dobrego środowiska pracy i studiowania, przyciągającego aktywnych studentów, 

zapewniającego warunki współpracy: kadra – studenci – doktoranci. 

Ze względu na profil praktyczny, w warstwie priorytetów Strategii Rozwoju UE Katowice, kierunek 

Gospodarka Miejska i Nieruchomości jest zgodny 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 
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kierunki i specjalizacje studiów, PR 1.3.3. Programy praktyk zawodowych. Biorąc pod uwagę szeroki 

katalog praktycznych metod dydaktycznych (m.in. projekty, warsztaty, Urban & Business Lab, udział 

praktyków) oferowanych w ramach kierunku Gospodarka Miejska i Nieruchomości, w tym jego 

praktyczny wymiar, kierunek ten wpisuje się również w cel strategiczny C1.1. Nowoczesne metody 

dydaktyczne, w tym w przedsięwzięcie PR 1.1.1. Nowoczesna dydaktyka. 

Mając na uwadze 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, w tym w cel strategiczny  

C3.2. Znaczące projekty z partnerami otoczenia UE Katowice oraz przedsięwzięcie  

PR 3.2.1. Dedykowane branżowo kierunki i specjalizacje studiów (przedsięwzięcie tożsame  

z PR 1.3.2.) 

8. Cele kształcenia oraz metody prowadzenia zajęć 
 

Podejmowanie właściwych decyzji dotyczących alokacji zasobów przestrzennych wymaga współpracy 

władz jednostek terytorialnych oraz zarządów przedsiębiorstw gospodarujących na wspólnym 

obszarze. Studia na kierunku Gospodarka Miejska i Nieruchomości mają na celu przekazanie studentom 

wiedzy, umiejętności i kompetencji dotyczących zarówno współdziałania  

w projektowaniu efektywnych sposobów użytkowania potencjału ekonomicznego danego obszaru, jak 

i szczegółowych zagadnień dotyczących gospodarowania zasobami miejskimi oraz zyskownego 

inwestowania w przedsięwzięcia związane z rynkiem nieruchomości. 

W ramach ścieżki specjalizacyjnej Programowanie Rozwoju Miast realizowane będą następujące cele 

szczegółowe: 

– przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania miast i zespołów miejskich, 

– wykształcenie umiejętności analizowania warunków zapewniających skuteczną realizację 

miejskich działań rozwojowych, 

– wykształcenie umiejętności wdrażania projektów miejskich, w tym realizowanych we współpracy 

z instytucjami zewnętrznymi, 

– przygotowanie do współuczestnictwa w zespołach opracowujących programy rozwoju miast. 

W ramach ścieżki specjalizacyjnej Nieruchomości realizowane będą następujące cele szczegółowe: 

– przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania rynków nieruchomości i zasad gospodarowania 

nieruchomościami, 

– wykształcenie umiejętności oceny efektywności inwestycji na rynkach nieruchomości, 

– wykształcenie umiejętności interpretowania zasad polityki mieszkaniowej, 

– przygotowanie do współuczestnictwa w zespołach przygotowujących programy dotyczące 

efektywnego gospodarowania nieruchomościami. 
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Metody prowadzenia zajęć na kierunku Gospodarka Miejska i Nieruchomości obejmują: 

– interaktywne wykłady i ćwiczenia, realizowane z wykorzystaniem studiów przypadków różnych 

miast i firm zajmujących się obsługą rynku nieruchomości, 

– zajęcia Urban & Business Lab w ramach których studenci wezmą udział w projektowaniu rozwiązań 

na rzecz gospodarki miejskiej i nieruchomości oraz uczestniczyć będą w wykładach prowadzonych 

przez praktyków, 

– 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 zarządzaniem projektami, 

– warsztaty angażujące studentów w pracę zespołową, 

– seminaria dyplomowe promujące prace projektowe. 

Zajęcia będą prowadzone przez pracowników naukowych posiadających wieloletnie doświadczenia  

w projektach na rzecz praktyki gospodarczej oraz współpracy z podmiotami gospodarczymi, 

następujących w dziedzinach: 

– moderowania i tworzenia strategii rozwoju miast, 

– przygotowania programów rozwoju gospodarczego miast oraz regionalnych strategii innowacji, 

– diagnozowania potencjałów rozwojowych miast i regionów, 

– partycypacji w działalności instytucji kapitału zalążkowego, 

– oceny rozwiązań innowacyjnych dla potrzeb gospodarki, 

– analiz atrakcyjności inwestycyjnej miast, 

– przygotowania dokumentów związanych z procesem inwestycyjnym dla dużych projektów 

miejskich, 

– przygotowania strategii mieszkaniowych miast oraz programów związanych z gospodarowaniem 

zasobem mieszkaniowym miast, 

– formułowaniu rekomendacji na rzecz polityki mieszkaniowej miast, 

– diagnozowania i analizy rynku nieruchomości w miastach, 

– opracowania strategii zagospodarowania terenów poprzemysłowych, 

– delimitacji obszarów rewitalizacji, tworzenia programów rewitalizacji miast oraz delimitacji 

obszarów funkcjonalnych miast, 
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– przygotowania studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miast oraz 

planów miejscowych, 

– prognozowania rozwoju trendów związanych z zabudową, 

– partycypacji w radach inwestycyjnych związanych z wykorzystaniem instrumentów finansowych 

UE, 

– partycypacji w krajowych i zagranicznych radach ds. mobilności miejskiej, 

– tworzenia modeli geomarketingu oraz analiz ekonomiczno-przestrzennych dla potrzeb sektora 

biznesu, 

– współpracy z wydziałami ochrony środowiska i zagospodarowania przestrzennego miast, 

– przygotowania opracowań ekofizjograficznych oraz  ocen oddziaływania na środowisko, 

– przygotowania planów gospodarki niskoemisyjnej, 

– doradztwa w zakresie marketingu, strategii marketingowych dla firm i samorządów, 

– przygotowanie raportów dotyczących funkcjonowania rynków nieruchomości, w tym  

o charakterze handlowym, produkcyjnym, mieszkaniowym, 

– aplikacji narzędzi informatycznych: Google Analytics, Python, C#, R, SQL, VBA, MS Project, ArcGIS, 

MapInfo, QGIS, AutoCAD w projektach na rzecz praktyki gospodarczej. 

Zajęcia na kierunku będą także (w ramach przedmiotu: Urban & Business Lab) prowadzone przez osoby 

z praktyki gospodarczej, tj. pracujące w samorządach miejskich oraz w sektorze nieruchomości i 

rekrutujące się głównie z podmiotów, które objęły kierunek studiów patronatem. Kierunek został 

objęty patronatem kluczowych podmiotów związanych z gospodarką miejską i nieruchomościami w 

województwie śląskim, tj. Miasto Katowice (specjalność: Programowanie Rozwoju Miast) oraz TDJ 

Estate (specjalność: Nieruchomości). 

9. Sylwetka absolwenta 
 

Absolwent kierunku będzie umiał rozpoznawać czynniki strategiczne oraz wskazywać możliwe ich 

oddziaływania, aby przygotowywać projekty odpowiadające na potrzeby użytkowników miast  

i uczestników rynku nieruchomości. Jednocześnie będzie posiadał operacyjne umiejętności pracy  

w sposób łączący różne podejścia teoretyczne i praktyczne, w tym wykorzystując metody i techniki 

analiz ilościowych i jakościowych.  

Absolwent kierunku Gospodarka Miejska i Nieruchomości w trakcie studiów pozyska wiedzę, 

umiejętności i kompetencje w zakresie: 
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WIEDZA 

– Znajomości i rozumienia w zaawansowanym stopniu faktów i zjawisk oraz dotyczących ich teorii 

wyjaśniających złożone zależności między nimi, stanowiących podstawową wiedzę z zakresu 

ekonomii, w szczególności gospodarki miejskiej oraz znajomości i rozumienia wybranych 

zagadnień z zakresu finansów i zarządzania nieruchomościami; 

– Znajomości i rozumienia metodyki badań w zakresie dyscypliny ekonomia i finanse, w tym 

znajomości najważniejszych metod matematyczno-statystycznych i narzędzi informatycznych 

gromadzenia, analizy i prezentacji danych odzwierciedlających procesy gospodarki miejskiej  

i nieruchomości; 

– Znajomości i rozumienia relacji ekonomii, w szczególności gospodarki miejskiej do innych nauk,  

w tym zwłaszcza innych nauk społecznych; 

– Identyfikacji najważniejszych podmiotów gospodarujących w zakresie ekonomii, w szczególności 

gospodarki miejskiej i nieruchomości oraz charakteru zasad ich działania; 

– Znajomości i rozumienia relacji zachodzących między podmiotami gospodarującymi,  

w szczególności w ramach gospodarki miejskiej i nieruchomości oraz ich otoczeniem regionalnym, 

krajowym i międzynarodowym; 

– Znajomości i rozumienia fundamentalnych dylematów współczesnej cywilizacji związanych  

z rozwojem obszarów miejskich i funkcjonowaniem rynków nieruchomości w kontekście zmian 

demograficznych, kulturowych, gospodarczych, polityczno-prawnych, infrastrukturalnych  

i środowiskowych; 

– Znajomości i rozumienia podstawowych ekonomicznych, etycznych, prawnych i innych 

uwarunkowań różnych rodzajów działań podmiotów gospodarujących, w szczególności  

w warunkach gospodarki miejskiej i nieruchomości, 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 podstawowych zjawisk i procesów społeczno-ekonomicznych  

w gospodarce miejskiej i nieruchomościach z wykorzystaniem wiedzy z zakresu dyscypliny 

ekonomia i finanse i nauk pokrewnych; 

– Wykorzystania posiadanej wiedzy na rzecz formułowania oraz rozwiązywania złożonych  

i nietypowych problemów gospodarki miejskiej i nieruchomości, a także podejmowania decyzji  

w warunkach niepewności z uwzględnieniem właściwego doboru źródeł, dokonywania ich oceny, 

syntezy informacji, doboru i stosowania właściwych narzędzi, w tym zaawansowanych technik 

informacyjno-komunikacyjnych; 
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– Gromadzenia i interpretacji danych potrzebnych do analizowania i prognozowania procesów  

w ekonomii, w szczególności w gospodarce miejskiej i nieruchomościach z wykorzystaniem metod 

i narzędzi fundamentalnych dla badań ekonomicznych i analiz przestrzennych; 

– Posługiwania się systemami normatywnymi w celu rozwiązywania problemów z zakresu 

gospodarki miejskiej i nieruchomości, w tym z uwzględnieniem procesów w otoczeniu miast  

i regionów; 

– Komunikowania się z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu ekonomii, w szczególności 

gospodarki miejskiej i nieruchomości, przedstawiania i oceny różnych opinii i stanowisk, w tym 

udziału w debatach; 

– Posiadania umiejętności językowych w zakresie wybranego języka obcego zgodnie  

z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego; 

– Planowania i organizowania pracy indywidualnej oraz zespołowej, a także współdziałania  

w ramach prac zespołowych i interdyscyplinarnych na rzecz rozwiązywania problemów z zakresu 

ekonomii miejskiej i nieruchomości oraz dyscyplin pokrewnych; 

– Samodzielnego planowania i realizowania własnego uczenia się przez całe życie; 

KOMPETENCJE  

– Dokonywania systematycznej i krytycznej samooceny posiadanej wiedzy, własnych umiejętności  

i kompetencji oraz oceny odbieranych treści z zakresu ekonomii, w szczególności gospodarki 

miejskiej i nieruchomości; 

– Gotowości do uznawania roli rzetelnej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych  

i praktycznych, w tym w obszarze gospodarki miejskiej i nieruchomości oraz przygotowania do 

zasięgania opinii ekspertów; 

– Gotowości do wypełniania różnego typu zobowiązań społecznych w zakresie gospodarki miejskiej 

i nieruchomości, w tym ze społecznościami lokalnymi w procesie tworzenia planów, strategii, 

polityk; 

– Gotowości do działań przedsiębiorczych; 

– Gotowości do odpowiedniego i odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych w ramach 

podmiotów gospodarki miejskiej i nieruchomości, w tym przestrzegania etyki zawodowej, a także 

dbałości o dorobek i tradycje zawodu. 
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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 programu 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 uczenia się jak: 

– wiedza z zakresu ekonomii, w szczególności gospodarki miejskiej 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 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, 

– 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. 

– gotowość do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych w ramach podmiotów gospodarki 

miejskiej i rynku nieruchomości. 

W opracowaniu efektów uczenia się korzystano także z doświadczeń zagranicznych kierunków studiów 

obejmujących zagadnienia urban economics oraz real estate prowadzonych miedzy 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). 

 

11. Elementy wyróżniające, główne atuty kierunku 
 

Zajęcia na kierunku Gospodarka Miejska i Nieruchomości wyróżniać będzie praktyczne  

i wieloaspektowe podejście do zagadnień gospodarowania zasobami przestrzennymi, znajdującymi się 

w dyspozycji różnych podmiotów. Dotyczyć to będzie zarówno przedmiotów kierunkowych,  

jak i specjalistycznych. Student pozyska praktyczną wiedzę o ekonomicznych realiach użytkowania 

nieruchomości wraz z umiejętnością oceny znaczenia uwarunkowań społecznych, stanu środowiska 

naturalnego, kontekstu historycznego i kulturowego oraz politycznego oddziaływania na alokację 

zasobów w przestrzeni. Miejskie i związane z rynkiem nieruchomości ujęcie zagadnień gospodarki 

lokalnej i regionalnej jest dość unikalne w profilach kształcenia ekonomicznego w Polsce. 

Do szczegółowych zalet kierunku należeć będzie: 

– szeroka wiedza na temat funkcjonowania miast województwa śląskiego, wybranych polskich miast 

i studiów przypadku dotyczących projektów realizowanych w miastach innych krajów; 

– nabycie umiejętności praktycznych od osób pracujących w samorządach miejskich (głównie dużych 

miast województwa śląskiego) oraz specjalistów działających w sektorze nieruchomości 

(inwestorów, zarządców, pośredników, doradców, rzeczoznawców); 

– zajęcia praktyczne Urban & Business Lab zorientowane na projektowanie rozwiązań na rzecz 

gospodarki miejskiej i nieruchomości; 

– elastyczność programu kształcenia względem zmian realiów miejskich wynikających z decyzji 

politycznych, preferencji społecznych czy trendów kulturowych; 

– kilkumiesięczna praktyka zawodowa realizowana między innymi pod patronatem Miasta Katowice 

oraz TDJ Estate, tj. kluczowych patronów kierunku Gospodarka Miejska  

i Nieruchomości; 

– duża liczba zajęć o charakterze warsztatowym, projektowym, wizyt studyjnych, na których 

nabywane są kompetencje pracy w zespole połączone z możliwością obserwacji realnych procesów 

gospodarczych; 

– interdyscyplinarność kierunku, polegająca na łączeniu wiedzy ekonomicznej o mieście  

i nieruchomościach z wiedzą czerpaną z nauk społecznych oraz inżynieryjnych. 

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:  
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– praktycznym profilem nauczania, akcentującym kontakt z praktyką gospodarczą, między innymi  

w ramach przedmiotu Urban & Business Lab, 

– 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 kierunki Ekonomia do 

proponowanego kierunku GMiN). W ten sposób Gospodarka Miejska i Nieruchomości zyska rangę 

wyróżniającą UE Katowice wśród uczelni konkurencyjnych w dziedzinie oferty dydaktycznej 

obejmującej zagadnienia nieruchomości i rozwoju miast. 

12. Wymagania szczegółowe 
 

Kandydat na studia na kierunku Gospodarka Miejska i Nieruchomości powinien wykazywać 

zainteresowanie zagadnieniami przestrzennymi oraz funkcjonowaniem miast, instytucji publicznych  

i biznesowych. W procesie studiowania przydatna będzie wiedza geograficzna i rozeznanie  

w współczesnych problemach społecznych. Pomocna będzie także świadomość realiów ekologicznych, 

w tym scenariuszy zmian klimatycznych. W trakcie studiów przydać mogą się również zainteresowania 

architektoniczne i urbanistyczne, w tym związane z trendami w nowoczesnym budownictwie 

mieszkaniowym i komercyjnym. 
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Załączniki 

Załącznik 1. Harmonogram realizacji programu studiów w poszczególnych 

semestrach i latach cyklu kształcenia 
 

Rok 1, semestr 1 

Przedmiot 
Sposób 

zaliczenia 
ECTS 

W 
St 

Ćw 
St 

Lab 
St 

W 
NSt 

Ćw 
NSt 

Lab 
NSt 

Filozofia Z 2 15 0 0 15 0 0 

Język obcy I Z 2 0 30 0 0 15 0 

Język obcy II Z 2 0 30 0 0 15 0 

Ekonomia miejska  E 5 30 30 0 15 15 0 

Matematyka E 5 15 30 0 15 15 0 

Mikroekonomia E 4 15 15 0 15 15 0 

Gospodarowanie 
nieruchomościami  

E 4 15 15 0 15 15 0 

Psychologia  Z 2 15 0 0 15 0 0 

Technologie informacyjne  E 4 15 15 0 9 15 0 

Wychowanie fizyczne  Z 0 0 30 0 0 0 0 

 RAZEM = 30 120 195 0 99 105 0 

         

 RAZEM ST 315       

 

RAZEM 
NST 204       

 

Rok 1, semestr 2 

Przedmiot 
Sposób 

zaliczenia 
ECTS W St Ćw St 

Lab 
St 

W 
NSt 

Ćw NSt 
Lab 
NSt 

Etyka gospodarcza  Z 3 30 0 0 15 0 0 

Język obcy I Z 2 0 30 0 0 15 0 

Język obcy II Z 2 0 30 0 0 15 0 

Kulturowe uwarunkowania 
gospodarki miejskiej 

E 4 15 15 0 15 15 0 

Planowanie przestrzenne  E 4 30 0 0 15 0 0 

Makroekonomia E 4 15 15 0 15 15 0 

Analiza ekonomiczno-przestrzenna E 4 30 30 0 15 18 0 

Przedsiębiorczość w mieście Z 3 15 0 0 15 0 0 

Statystyka  E 4 15 30 0 15 15 0 

Wychowanie fizyczne  Z 0 0 30 0 0 0 0 

 RAZEM = 30 150 180 0 105 93 0          
 RAZEM ST 330       
 RAZEM NST 198       
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Rok 2, semestr 3 

Przedmiot 
Sposób 

zaliczenia 
ECTS W St 

Ćw 
St 

Lab 
St 

W 
NSt 

Ćw NSt 
Lab 
NSt 

Analizy i prognozy rynków 
nieruchomości 

E 4 30 30 0 18 18 0 

Język obcy I Z 2 0 30 0 0 15 0 

Język obcy II Z 2 0 30 0 0 15 0 

Usługi publiczne na obszarach 
miejskich  

E 3 30 0 0 15 0 0 

Urban & Business Lab I - 
Projektowanie rozwiązań na rzecz 
gospodarki miejskiej i 
nieruchomości 

Z 4 30 30 0 15 30 0 

GIS w gospodarce miejskiej i 
nieruchomościach  

E 5 30 30 0 15 18 0 

Strategie i ocena efektywności 
inwestycji na rynku nieruchomości  
SPEC:NIERUCHOMOŚCI  

E 4 30 30 0 15 15 0 

Metody analizy miejskiej i 
regionalnej  
SPEC: PRM 

E 4 30 30 0 15 15 0 

  24 150 180 0 78 111 0 

 2 DW= 6 30     18     

 RAZEM= 30 180 180 0 96 111 0          
 RAZEM ST 360       
 RAZEM NST 207       
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Rok 2, semestr 4 

Przedmiot 
Sposób 

zaliczenia 
ECTS W St 

Ćw 
St 

Lab 
St 

W 
NSt 

Ćw NSt 
Lab 
NSt 

Zarządzanie projektami miejskimi i 
deweloperskimi 

Z 3 30 30 0 15 18 0 

Język obcy I E 3 0 30 0 0 15 0 

Język obcy II E 3 0 30 0 0 15 0 

Urban & Business Lab II - 
Projektowanie rozwiązań na rzecz 
gospodarki miejskiej i 
nieruchomości 

Z 3 30 30 0 15 30 0 

Seminarium  Z 2 0 9 0 0 9 0 

Polityka mieszkaniowa 
SPEC:NIERUCHOMOŚCI 

E 5 15 30 0 15 15 0 

Zagospodarowanie terenów 
poprzemysłowych  
SPEC:NIERUCHOMOŚCI 

E 5 30 30 0 15 15 0 

Logistyka miasta 
SPEC:PRM 

E 5 30 30 0 15 15 0 

Zarządzanie publiczne  
SPEC:PRM 

E 5 15 30 0 15 15 0 

  24 105 189 0 60 117 0 

 2 DW= 6 30     18     

 RAZEM= 30 135 189 0 78 117 0 

         

 RAZEM ST 324       

 RAZEM NST 195       
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Rok 3, semestr 5 

Przedmiot 
Sposób 

zaliczenia 
ECTS W St 

Ćw 
St 

Lab 
St 

W 
NSt 

Ćw NSt 
Lab 
NSt 

Studia prospektywne i analiza 
strategiczna  

E 6 30 30 0 15 15 0 

Seminarium  Z 3 0 15 0 0 9 0 

Nieruchomości handlowe i 
usługowe  
SPEC:NIERUCHOMOŚCI 

E 6 30 30 0 15 15 0 

Zarządzanie nieruchomościami  
SPEC:NIERUCHOMOŚCI 

E 6 30 30 0 15 15 0 

Innowacje w gospodarce miasta i 
regionu 
SPEC: PRM 

E 6 30 30 0 15 15 0 

Marketing miasta 
SPEC: PRM 

E 6 30 30 0 15 15 0 

  21 90 105 0 30 69 0 

 3 DW= 9 45     27     

 RAZEM= 30 135 105 0 57 69 0 

         

 RAZEM ST 240       

 RAZEM NST 126       
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Rok 3, semestr 6 

Przedmiot 
Sposób 

zaliczenia 
ECTS 

W 
St 

Ćw 
St 

Lab 
St 

W 
NSt 

Ćw NSt 
Lab 
NSt 

Rozwój zrównoważony i zielona 
gospodarka miast 

E 3 30 30 0 15 15 0 

Praktyka  Z 5 0 0 0 0 0 0 

Wycena nieruchomości  E 4 30 30 0 15 15 0 

Seminarium  Z 7 0 15 0 0 12 0 

Podstawy budownictwa  
SPEC: NIERUCHOMOŚCI 

E 4 30 30 0 15 15 0 

Pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami  
SPEC: NIERUCHOMOŚCI 

E 4 15 30 0 15 15 0 

Infrastruktura techniczna w 
gospodarce miejskiej 
SPEC: PRM 

E 4 30 30 0 15 15 0 

Metody analizy rynku w 
gospodarce miejskiej  
SPEC: PRM 

E 4 15 30 0 15 15 0 

  27 105 135 0 60 72 0 

 DW 1= 3 15     9     

 RAZEM= 30 120 135 0 69 72 0 

         

 RAZEM ST 255       

 RAZEM NST 141       
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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 

P – psychologia 

M – matematyka 

NS – nauki socjologiczne  

AU – architektura i urbanistyka 

 

 

Rok 1, semestr 1 

Przedmiot ECTS Dyscyplina 

Filozofia 2 F 

Język obcy I 2 EF 

Język obcy II 2 EF 

Ekonomia miejska  5 EF 

Matematyka 5 M 

Mikroekonomia 4 EF 

Gospodarowanie nieruchomościami  4 EF 

Psychologia  2 P 

Technologie informacyjne  4 Z 

Wychowanie fizyczne  0 - 

RAZEM 30 - 

 

Rok 1, semestr 2 

Przedmiot ECTS Dyscyplina 

Etyka gospodarcza  3 F 

Język obcy I 2 EF 

Język obcy II 2 EF 

Kulturowe uwarunkowania gospodarki miejskiej 4 NS 

Planowanie przestrzenne  4 GSE-GP 

Makroekonomia 4 EF 

Analiza ekonomiczno-przestrzenna 4 EF 

Przedsiębiorczość w mieście 3 Z 

Statystyka  4 EF 

Wychowanie fizyczne  0 - 

 30 - 
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Rok 2, semestr 3 

Przedmiot ECTS Dyscyplina 

Analizy i prognozy rynków nieruchomości 4 EF 

Język obcy I 2 EF 

Język obcy II 2 EF 

Usługi publiczne na obszarach miejskich  3 EF 

Urban & Business Lab I - Projektowanie rozwiązań na rzecz 
gospodarki miejskiej i nieruchomości 

4 EF 

GIS w gospodarce miejskiej i nieruchomościach  5 GSE-GP 

Strategie i ocena efektywności inwestycji na rynku nieruchomości  
SPEC:NIERUCHOMOŚCI  

4 EF 

Metody analizy miejskiej i regionalnej  
SPEC: PRM 

4 EF 

RAZEM 24 - 

Przedmioty swobodnego wyboru (SW) 6 EF(50%) + Z(50%) 

RAZEM 30 - 

 

Rok 2, semestr 4 

Przedmiot ECTS Dyscyplina 

Zarządzanie projektami miejskimi i deweloperskimi 3 Z 

Język obcy I 3 EF 

Język obcy II 3 EF 

Urban & Business Lab II - Projektowanie rozwiązań na rzecz 
gospodarki miejskiej i nieruchomości 

3 EF 

Seminarium  2 EF (50%) + Z (50%) 

Polityka mieszkaniowa 
SPEC:NIERUCHOMOŚCI 

5 EF 

Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych  
SPEC:NIERUCHOMOŚCI 

5 EF 

Logistyka miasta 
SPEC:PRM 

5 Z 

Zarządzanie publiczne  
SPEC:PRM 

5 EF 

RAZEM 24 - 

Przedmioty swobodnego wyboru (SW) 6 EF (50%) + Z (50%) 

RAZEM 30 - 

 

  



22 
 

 

Rok 3, semestr 5 

Przedmiot  ECTS Dyscyplina 

Studia prospektywne i analiza strategiczna  6 Z 

Seminarium  3 EF (50%) + Z (50%) 

Nieruchomości handlowe i usługowe  
SPEC:NIERUCHOMOŚCI 

6 EF 

Zarządzanie nieruchomościami  
SPEC:NIERUCHOMOŚCI 

6 Z 

Innowacje w gospodarce miasta i regionu 
SPEC: PRM 

6 EF 

Marketing miasta 
SPEC: PRM 

6 Z 

RAZEM 21 - 

Przedmioty swobodnego wyboru (SW) 9 EF (50%) + Z (50%) 

RAZEM 30 - 

 

Rok 3, semestr 6 

Przedmiot ECTS Dyscyplina 

Rozwój zrównoważony i zielona gospodarka miast 3 EF 

Praktyka  5 EF (50%) + Z (50%) 

Wycena nieruchomości  4 Z 

Seminarium  7 EF (50%) + Z (50%) 

Podstawy budownictwa  
SPEC: NIERUCHOMOŚCI 

4 AU 

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami  
SPEC: NIERUCHOMOŚCI 

4 EF 

Infrastruktura techniczna w gospodarce miejskiej 
SPEC: PRM 

4 EF 

Metody analizy rynku w gospodarce miejskiej  
SPEC: PRM 

4 EF 

RAZEM 27 - 

 

Przedmioty swobodnego wyboru (SW) 3 EF (50%) + Z (50%) 

RAZEM 30 - 
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Załącznik 3. Karty opisu przedmiotów 

Rok 1, semestr 1 

Filozofia 

Ekonomia miejska 

Matematyka 

Mikroekonomia 

Gospodarowanie nieruchomościami 

Psychologia 

Technologie informacyjne 

 

Filozofia 

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:  
       j. polski: Filozofia 

    j. angielski: Philosophy  
 

2. Kod przedmiotu: {nie wypełniać} 
 Liczba punktów ECTS: 2 

    Forma zaliczenia przedmiotu: … {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: Anna Adamus-Matuszyńska 
                              Ćwiczenia: … 
                              Laboratorium: … 
                              Egzaminator: … 

6. Katedra prowadzącego: Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych  

7. Liczba godzin kontaktu ze studentem: 
 

Forma zajęć Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

wykład 15 15 

ćwiczenia   

lektoraty   

laboratoria   

seminarium   

e-learning   

inne    

Razem godzin: 15 15 

egzamin (godz.)   
 

 
8. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr 
    Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2020/2021 
    Semestr rozpoczęcia przedmiotu: 1 

9. Stopień kształcenia: (lic.) 
     
 

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

 

11. Wymagania  
         Obowiązkowe: brak 
         Zalecane: brak  

12. Cele przedmiotu:  
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami filozoficznymi, nauczenie ich 
poprawnego formułowania pytań filozoficznych, a także wzbudzenie u nich umiejętności myślenia 
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krytycznego związanego ze studiowanym kierunkiem. Ten stan rzeczy osiąga się poprzez odkrywanie prawdy 
o człowieku i otaczającej go rzeczywistości. Dzięki tak zdobytemu poznaniu szerzej i wielostronnie rozumie się 
różnorodne procesy społeczne, gospodarcze, polityczne, a także kulturowe, zachodzące w świecie. Nabycie tej 
umiejętności widzenia świata ma przyczynić się do wykorzystywania różnorakich teorii naukowych w 
praktycznych aspektach życia ludzkiego. Ponadto studenci podejmujący trud zrozumienia myślenia 
filozoficznego poszerzają swoje horyzonty myślowe i dostrzegają możliwość różnorodnego interpretowania 
zjawisk społeczno-gospodarczych.  

 

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

Lp. Metody nauczania Opis 
Liczba godzin 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

1. Wykład interaktywny z 
wykorzystaniem 
technik 
multimedialnych  

Studenci słuchając 
omawiania treści 
zagadnień 
filozoficznych mają 
możliwość zadawania 
pytań oraz polemik z 
głoszonymi tezami. 

15 15 

…     

Razem AS: 15 AN:  15 
 

B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 
 

Lp. Metody studiowania Opis 
Liczba godzin 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

1. Analiza materiałów 
źródłowych  

Studenci czytają 
fragmenty tekstów 
filozoficznych i 
odpowiadają na 
pytania dotyczące 
przeczytanego 
materiału 

20 20 

2. Analiza notatek z 
wykładów  

Studenci samodzielnie 
zapoznają się i analizują 
notatki z wykładów.  

15 15 

…     

Razem BS:  35 BN: 35 

 
Razem AS+BS = 15 + 35 = 50    Razem AN+BN =15 + 35 = 50 
Egzamin (E) = 0      Egzamin (E) = 0 
Łącznie AS+BS+E= 50     Łącznie AN+BN+E = 50 
 

14. Słowa klucze: filozofia, mądrość, prawda, wartość, wiedza, źródła poznania 

15. Treść przedmiotu: 
1. Istota, cel i zadania filozofii. 
2. Podstawowe działy filozofii. 
a) Ontologia/metafizyka: zarys historii metafizyki, klasyczne koncepcje bytu, 
b) Epistemologia: problematyka istoty ludzkiego poznania, sposoby i źródła poznania, pewność poznania, klasyczna 
koncepcja 
prawdy a zarzuty sceptyków. 
c) Antropologia: klasyczne i współczesne koncepcje człowieka, zagadnienie istoty ciała i duszy ludzkiej, wolitywność 
człowieka, 
człowiek we wspólnocie. 
d) Filozofia społeczna i polityczna 
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3. Charakterystyka antycznej myśli Grecji i Rzymu. 
4. Podstawowe problemy filozofii średniowiecznej. 
5. Nowożytna myśl filozoficzna 
6. Współczesny stan i perspektywy filozofii. 
7. Społeczny wymiar filozofii. Filozofia ekologiczna 

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 

GMIN1_W06 
 
 
… 
 
 
… 

Zna i rozumie fundamentalne dylematy 
współczesnej cywilizacji związane z rozwojem 
obszarów miejskich i funkcjonowaniem rynków 
nieruchomości w kontekście zmian 
demograficznych, kulturowych, gospodarczych, 
polityczno-prawnych, infrastrukturalnych i 
środowiskowych. 

Test pisemny, 
jednokrotnego 

wyboru  

Pytania testowe  

                                                                     Umiejętności 

 
GMIN1_U05 
 
 
 
 
 

Potrafi komunikować się z użyciem specjalistycznej 
terminologii z zakresu filozofii, w szczególności 
dotyczącej problematyki filozofii społecznej w 
odniesieniu do współczesnych problemów miast, 
potrafi przedstawiać i oceniać różne opinie i 
stanowiska, w tym brać udział w debatach. 

Dyskusje podczas 
interaktywnego 
wykładu  

Pytania i 
zagadnienia 
poruszane 

podczas 
wykładów  

                                                               Kompetencje społeczne 

GMIN1_K03 
 
 
 
 
 

Jest gotów do wypełniania różnego typu 
zobowiązań społecznych w zakresie gospodarki 
miejskiej i nieruchomości, w tym ze 
społecznościami lokalnymi w procesie  

Dyskusje podczas 
interaktywnego 

wykładu 

Pytania i 
zagadnienia 
poruszane 

podczas 
wykładów 

 
 

17. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu: 
 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

Opis Udział w ocenie z przedmiotu  (w %)* 

1. Test jednokrotnego 
wyboru  

25 pytań jednokrotnego 
wyboru weryfikujących 
wiedzę oraz umiejętność 
logicznego wyciągania 
wniosków  

100% 

…    

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu wynosi 
minimum 30% 

18. Literatura 
      Literatura obowiązkowa: 

1. Podstawy filozofii dla uczniów i studentów. Praca pod redakcją Krzysztofa Wieczorka. Videograf, 2018 
2. Stępień A.B.: Wstęp do filozofii. Lublin 2007. 
3. Hartmann N.: Wprowadzenie do filozofii. Warszawa, 2000. 

      Literatura zalecana: 
1. W. Tatarkiewicz: Historia filozofii, t, I – III. (różne wydania) 
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2. R. H. Popkin, A. Stroll, Filozofia. Zysk i S-ka, Poznań 1994. 
3. W. Gombrowicz, Przewodnik po filozofii w sześć godzin i kwadrans. Wydawnictwo ZNAK, Kraków 1995. 
4. A. Sikora. Spotkania z filozofią. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2009.   
5. T. Morris, Filozofia dla bystrzaków. HELION, Gliwice, 2015. 
6. M. F. Patton; K. Cannon, Komiksowe wprowadzenie do filozofii, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2015. 
7. Filozofia 2.0. Paradygmaty i instytucje. Warszawa 2015. 
8. Filozofia 2.0. Diagnozy i strategie. IFiS, Warszawa 2016. 
9. L. Ferrym C. Capelier, Filozofia. Najpiękniejsza historia. Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2016. 
10. O. Hoffe, Mała historia filozofii. PWN, Warszawa 2018. 
11. J. Gaarder, Świat Zofii. Cudowna podróż w głąb historii filozofii. Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 

2018. 

19. Język wykładowy: polski 

   20. Zalecenia prowadzących przedmiot: sala multimedialna  
 

 

Ekonomia miejska 

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:  
       j. polski: Ekonomia miejska 

    j. angielski: Urban Economy 
 

2. Kod przedmiotu: {nie wypełniać} 
 Liczba punktów ECTS: 5 

    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, dr Artur Ochojski  
                              Laboratorium: … 
                              Egzaminator: dr hab. Małgorzata Czornik, prof. UE 

6. Katedra prowadzącego: Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych 

7. Liczba godzin kontaktu ze studentem: 

Forma zajęć Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład 30 15 

Ćwiczenia 30 15 

Lektoraty   

Laboratoria   

Seminarium   

e-learning   

inne    

Razem godzin: 60 30 

egzamin (godz.) 3 3 
 

8. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr 
    Rok rozpoczęcia przedmiotu: 1 
    Semestr rozpoczęcia przedmiotu: 1 

9. Stopień kształcenia: (lic.) 
     
 

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

 

11. Wymagania  
         Obowiązkowe: --- 
         Zalecane: --- 

12. Cele przedmiotu:  
1. Zaznajomienie z podstawowymi pojęciami związanymi z miastem i jego cechami. 
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2. Przekazanie wiedzy na temat specyfiki funkcjonowania miast, w tym zasad ekonomicznego użytkowania 
zasobów miejskich. 

3. Przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania rynków miejskich. 
4. Zaznajomienie z charakterystycznymi cechami rozwoju lokalnego i jego uwarunkowaniami. 
5. Kształtowanie umiejętności identyfikacji stanu miasta i czynników jego rozwoju. 

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

Lp. Metody nauczania Opis 
Liczba godzin 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

1. Wykład tradycyjny  Wprowadzanie i 
omawianie pojęć, 
definicji, klasyfikacji 

10 5 

2. Wykład aktywny z 
wykorzystaniem 
technik 
multimedialnych 

Techniki 
multimedialne 
wykorzystywane będą 
do przedstawiania 
przykładów 
ilustrujących 
omawiane 
zagadnienia 

20 10 

3. Ćwiczenia aktywne z 
wykorzystaniem 
studiów przypadków 

 30 15 

Razem AS: 60 AN:  30 
 

B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 
 

Lp. Metody studiowania Opis 
Liczba godzin 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

1. Analiza notatek z wykładów 
i ćwiczeń  

 10 20 

2. Studiowanie przyczynowo-
skutkowe z wykorzystaniem 
literatury 

 10 25 

3. Analiza materiałów 
źródłowych  

 10 15 

4. Praca w grupach  10 10 

Razem BS: 40 BN: 70 

 
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: ekonomia miasta, rozwój miejski, użytkownicy miasta, funkcje miasta, aglomeracje miejskie, 
metropolie 

15. Treść przedmiotu: 
1. Miasto i jego cechy 
2. Czynniki miastotwórcze 
3. Ewolucyjna koncepcja powstawania miast 
4. Rodzaje miast 
5. Użytkownicy miasta 
6. Funkcje miast 
7. Zasoby miejskie 
8. Efekty zewnętrzne w mieście 
9. Korzyści aglomeracji, urbanizacji 
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10. Miejskie dobra publiczne 
11. Rynki miejskie 
12. Rozwój lokalny 
13. Urbanizacja 
14. Metropolie 

 

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 

GMIN1_W01 Zna i rozumie zasady powstawania i 
funkcjonowania miast oraz podstawowe teorie 
gospodarki miejskiej, w tym wyjaśniające 
przyczyny rozwoju miejskiego  

Egzamin pisemny, 
prace zaliczeniowe, 

aktywność na 
ćwiczeniach 

Egzemplarz testu 
egzaminacyjnego 

pytania do 
kartkówek 

zaliczeniowych,  

GMIN1_W03 Zna i rozumie relacje ekonomii, w szczególności 
gospodarki miejskiej do innych nauk, w tym innych 
nauk społecznych (socjologii) oraz architektury 
(urbanistyka) 

Egzamin pisemny Egzemplarz testu 
egzaminacyjnego 

materiały  
z ćwiczeń 

                                                                     Umiejętności 

GMIN1_U03 Potrafi gromadzić i interpretować dane potrzebne 
do identyfikacji stanu miasta oraz analizowania 
czynników rozwoju miejskiego, wykorzystując 
specjalistyczne metody i narzędzia 

Egzamin pisemny, 
aktywność na 
ćwiczeniach 

Egzemplarz testu 
egzaminacyjnego 

materiały  
z ćwiczeń 

GMIN1_U04 Potrafi posługiwać się zbiorem zasad dotyczących 
organizowania funkcji miejskich w celu 
rozwiązywania problemów społecznych i 
gospodarczych, uwzględniając czynniki 
generowane przez otoczenie miast 

Egzamin pisemny, 
prace zaliczeniowe, 

aktywność na 
ćwiczeniach 

Egzemplarz testu 
egzaminacyjnego 

materiały  
z ćwiczeń 

                                                               Kompetencje społeczne 

GMIN1_K01 Dokonuje krytycznej samooceny posiadanej 
wiedzy, umiejętności i kompetencji oraz oceny 
informacji z zakresu gospodarki miejskiej  

Egzamin pisemny, 
aktywność na 
ćwiczeniach 

Egzemplarz testu 
egzaminacyjnego 

materiały  
z ćwiczeń 

GMIN1_K03 Jest gotów do wypełniania różnego typu 
zobowiązań społecznych w zakresie gospodarki 
miejskiej, w tym współpracy ze różnymi grupami 
użytkowników miast w procesie tworzenia planów 
i projektów rozwojowych 

Egzamin pisemny, 
aktywność na 
ćwiczeniach 

Egzemplarz testu 
egzaminacyjnego 

materiały  
z ćwiczeń 

 

17. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu: 
 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

Opis Udział w ocenie z przedmiotu  (w %)* 

1. Egzamin pisemny Odpowiedzi pisemne na 
zadane pytania 

60% 

2. Prace zaliczeniowe 
(13 kartkówek) 

Odpowiedzi pisemne na 
zadane pytania  

30% 

3. Aktywność na 
zajęciach  

Dyskusja  
10% 

* 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. M. Czornik „Miasto. Ekonomiczne aspekty funkcjonowania”, AE Katowice 2008 
2. Markowski T.: Zarządzanie rozwojem miast. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999 
3. Bury P., Markowski T., Regulski J.: Podstawy ekonomiki miasta. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź 

1993 
4. Ekonomika miasta i zarządzanie miastem. Red. R. Brol, AE Wrocław 2001 
5. Czornik M.: Miasto i jego funkcje. W: Inwestycje w mieście. Red. Teodor Skotarczak, M. Nowak, 

Wydawnictwo CeDeWu 2011 
Literatura zalecana: 

1. M. Czornik, Konsumpcja miejska. Ekonomiczne refleksje nad ewoluowaniem funkcji miejskich. UE Katowice 
2012 

2. Kreatywne miasta i aglomeracje. Studia Przypadków. Red. A. Klasik, AE Katowice 2009 
3. Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym. Red. A. Klasik, F. Kuźnik, AE w Katowicach 2001 
4. Broszkiewicz R.: Podstawy gospodarki miejskiej. AE, Wrocław 1997 
 

19. Język wykładowy: polski 

   20. Zalecenia prowadzących przedmiot: 

 

Matematyka 

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:  
        j. polski: MATEMATYKA 

    j. angielski: MATHEMATICS 
 

2. Kod przedmiotu: {nie wypełniać} 
 Liczba punktów ECTS: 5,0 

    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. AGNIESZKA PRZYBYLSKA-MAZUR 
                              Ćwiczenia: 
                                          prof. UE dr hab. AGNIESZKA PRZYBYLSKA-MAZUR 
                                          dr JAN ACEDAŃSKI 
                                          dr MONIKA HADAŚ-DYDUCH 
                             Laboratorium: 
                             Egzaminator: 
                                          prof. UE dr hab. AGNIESZKA PRZYBYLSKA-MAZUR  

6. Katedra prowadzącego:  Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii 

7. Liczba godzin kontaktu ze studentem: 
 

Forma zajęć Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

wykład 15 15 

ćwiczenia 30 15 

lektoraty - - 

laboratoria - - 

seminarium - - 

e-learning - - 

inne  - - 

Razem godzin: 45 30 

egzamin (godz.) 3 3 
 

 
8. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr 
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    Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2020/2021 
    Semestr rozpoczęcia przedmiotu: 1 

9. Stopień kształcenia: (lic.) 
     
 

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

 

11. Wymagania  
         Obowiązkowe: brak 
         Zalecane: brak 

12. Cele przedmiotu:  
Przygotowanie do stosowania zaawansowanych technik statystyki, ekonometrii i budowy modeli podejmowania 
decyzji gospodarczych w skali przedsiębiorstwa i gospodarki. Nabycie umiejętności stosowania technik formalnych i 
abstrakcyjnego ujmowania zagadnień ekonomii. Wprowadzenie pojęć niezbędnych dla zrozumienia ekonomii 
matematycznej, metod analizy ekonomicznej, ekonomii menedżerskiej. Identyfikacja pojęć i oceny ryzyka na rynkach 
kapitałowych i finansowych. 
 

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

Lp. Metody nauczania Opis 
Liczba godzin 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

1. Ćwiczenia aktywne Dyskusja definicji, założeń i tez 
twierdzeń oraz ich znaczenia 
przy rozwiązywaniu zadań  
i testów. Rozpatrywanie 
przypadków nieklasycznego 
rozwiązywania niektórych 
zagadnień. 

26 13 

2. Wykład klasyczny Główna metoda dydaktyczna 
ma charakter dostosowany do 
specyfiki przedmiotu jakim jest 
matematyka. Stosowane są 
metody logicznego 
przeprowadzania wywodów 
oparte na dedukcji i logiki 
matematycznej. Wypracowanie 
szczególnych technik 
numerycznych. 

15 15 

3. Rozwiązywanie 
zadań i testów 

Kolokwia pisemne 
sprawdzające wiedzę  
i umiejętności  pisane w trakcie 
ćwiczeń 

4 2 

Razem AS: 45 AN:  30 
 

 
B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 

 

Lp. 
Metody 

studiowania 
Opis 

Liczba godzin 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

1. Analiza materiałów 
źródłowych 

Podstawowe źródło stanowią 
notatki z wykładów oraz 
dostępne skrypty dydaktyczne  
i podręczniki.  
Analiza notatek  z wykładów. 
Samodzielna praca przy 
wykorzystaniu komputera. 

35 35 
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2. Rozwiązywanie 
testów i zadań 

Rozwiązywanie testów i zadań 
przygotowanych na 
ćwiczeniach. 

20 35 

Razem BS: 55 BN:70 

 
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: algebra, analiza matematyczna, logika matematyczna, metoda dedukcyjna, model matematyczny 

15. Treść przedmiotu: 
1. Wprowadzenie podstawowych pojęć i symboliki logiki matematycznej.  
2. Ciągi liczbowe; granice ciągów wg Cauchy'ego i Heinego, warunki konieczne i wystarczające zbieżności 

ciągów liczbowych, ciąg częściowy i punkt skupienia ciągu, twierdzenie Bolzano-Weierstrassa, twierdzenia 
o granicach ciągów liczbowych. Wprowadzenie zastosowań w ekonomii: wektory cen, wiązki towarowe. 
Pojęcie szeregi liczbowego i jego sumy. Zbieżność szeregu. Zastosowanie w rachunku kapitalizacji i rachunku 
procentu.  

3. Algebra macierzy; rodzaje macierzy, działania: dodawanie, mnożenie przez liczbę, transpozycja, mnożenie 
macierzy. Wyznacznik macierzy i własności wyznaczników, metody obliczania wyznaczników, rozwinięcie 
Laplace’a. Rząd macierzy i metody numeryczne wyznaczania rzędu. Macierz odwrotna i metody 
wyznaczania:  
z definicji, dopełnień algebraicznych i metoda Gaussa.  

4. Zagadnienie przepływów międzygałęziowych i inne zastosowania w ekonomii. Związek rzędu macierzy z 
liniową niezależnością wektorów. Przekształcenia liniowe i formy kwadratowe. Układy równań liniowych.  

5. Geometria analityczna. Podstawowe krzywe drugiego stopnia.  
6. Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej; Relacja: funkcja jako relacja, funkcja odwrotna, granice 

funkcji. Różniczkowalność funkcji: pochodna funkcji odwrotnej, różniczka funkcji, pochodna logarytmiczna. 
Podstawowe twierdzenia rachunku różniczkowego: Rolle'a, Lagrange'a, Taylora. Zastosowanie rachunku 
różniczkowego w ekonomii.  

7. Funkcje wielu zmiennych. Przestrzeń metryczna. Granice funkcji w przestrzeniach metrycznych. Różniczka 
zupełna i przyrost wartości funkcji. Wyznaczanie ekstremów warunkowych i bezwarunkowych funkcji.  

8. Rachunek całkowy; Całka nieoznaczona i oznaczona, całka niewłaściwa. Zastosowania w ekonomii. 
 

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 

GMIN1_W02     Zna i rozumie metodykę badań w zakresie 
dyscypliny ekonomia i finanse, w tym zna 
najważniejsze metody matematyczno-
statystyczne i narzędzia informatyczne 
gromadzenia, analizy i prezentacji danych 
odzwierciedlających procesy gospodarki 
miejskiej  
i nieruchomości. 

Pisemne kolokwia – 
testy oraz 

standardowe 
zadania 

Archiwalne 
egzemplarze 

prac 
sprawdzających 

                                                                  
Umiejętności 

GMIN1_U01      Potrafi identyfikować i intepretować 
podstawowe zjawiska i procesy społeczno-
ekonomiczne  
w gospodarce miejskiej i nieruchomościach  

Pisemne kolokwia – 
testy oraz 

standardowe 
zadania 

Archiwalne 
egzemplarze 

prac 
sprawdzających 
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z wykorzystaniem wiedzy z zakresu dyscypliny 
ekonomia i finanse i nauk pokrewnych.  

                                                             
Kompetencje społeczne 

GMIN1_K01 
 

     Dokonuje systematycznej i krytycznej 
samooceny posiadanej wiedzy, własnych 
umiejętności i kompetencji oraz oceny 
odbieranych treści z zakresu ekonomii, w 
szczególności gospodarki miejskiej i 
nieruchomości. 

Pisemne kolokwia – 
testy oraz 

standardowe 
zadania 

Archiwalne 
egzemplarze 

prac 
sprawdzających 

 

17. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu: 
 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

Opis Udział w ocenie z przedmiotu  (w %)* 

1. Egzamin pisemny bez 
możliwości 
korzystania z 
podręczników 

Egzamin z zadań i zagadnień 
teoretycznych 

70% 

2. Inne Punkty zdobyte podczas 
ćwiczeń (kolokwia, 
aktywność, obecność) 

30% 

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu wynosi 
minimum 30%. 
 

 
18. Literatura 
 
      Literatura obowiązkowa: 
1. A. Przybylska-Mazur, W. Szkutnik, (2008), Algebra liniowa dla studentów ekonomicznych. Metody i zadania. 

Algebra macierzy. Seria: Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu pod redakcją Włodzimierza 
Szkutnika. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.  

2. M. Dyduch, W. Szkutnik, M. Balcerowicz-Szkutnik, (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.  

3. Wolny-Dominak A., W. Szkutnik (2011), Algebra liniowa dla studiów ekonomicznych. Zeszyt 3. Metody i zadania. 
Metody rozwiązywania układów równań liniowych,  Seria: Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu 
pod redakcją Włodzimierza Szkutnika. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.  

4. Acedański J., Hadaś – Dyduch M.,  Lawędziak B., Szkutnik W., Wolny-Dominak 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 978-83-7875-106-9. 

5. M. Hadaś-Dyduch, A. Przybylska-Mazur, W. Szkutnik, (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. 

6. W. Szkutnik, M. Balcerowicz-Szkutnik, (2014), Ciągi liczbowe, szeregi liczbowe i funkcyjne, Seria: Zastosowanie 
matematyki w ekonomii i zarządzaniu pod redakcją Włodzimierza Szkutnika (Zeszyt 8), Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach, Katowice. 

7. M. Hadaś-Dyduch, A. Przybylska-Mazur, W. Szkutnik, (2016), Rachunek całkowy funkcji i zastosowania 
ekonomiczne. Wydanie trzecie rozszerzone. Seria: Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu pod 
redakcją Włodzimierza Szkutnika. Zeszyt 4; Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,  
Katowice. ISBN  978-83-7875-315-5. 

8. M. Hadaś-Dyduch, W. Szkutnik, (2018), Rachunek pochodnych funkcji jednej zmiennej, Seria: Zastosowanie 
matematyki w ekonomii i zarządzaniu pod redakcją Włodzimierza Szkutnika (Zeszyt 7), Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach, Katowice.  
 

      Literatura zalecana: 
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1. Piszczała J., (1995), Matematyka i jej zastosowania w naukach ekonomicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN,  
Warszawa. 

2. Jurlewicz, T., & Skoczylas, Z. (1995). Algebra liniowa 1 i 2: Definicje, twierdzenia, wzory. Oficyna Wydawnicza GiS. 
3. Gewert, M., & Skoczylas, Z. (1998). Analiza matematyczna 1: definicje, twierdzenia, wzory. Oficyna Wydawnicza 

" GiS". 
4. Gewert, M., & Skoczylas, Z. (1998). Analiza matematyczna 1: przykłady i zadania. Oficyna Wydawnicza " GiS". 
5. Gewert, M., & Skoczylas, Z. (2005). Algebra liniowa 1. Kolokwia i egzaminy, Oficyna Wydawnicza GiS. 
6. Janiga-Ćmiel, A., Kwiatkowska-Rambally, E., Mika, J., Miśkiewicz, M., Pośpiech, E., Trzęsiok, J.,  Trzęsiok M. & 

Zeug-Żebro, K. (2007). Elementy matematyki dla studentów ekonomii i zarządzania. Wybrane zastosowania. 
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Katowice. 

7. Grzymkowski, R. (2009). Matematyka, Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, Gliwice.  
8. Grzymkowski, R. (2009). Matematyka: zadania i odpowiedzi, Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka 

Skalmierskiego, Gliwice.  
9. Gurgul H., Suder M., (2011), Matematyka dla kierunków ekonomicznych. Przykłady i zadania wraz z repetytorium 

ze szkoły średniej, Oficyna a Wolters Kluwer business. 
10. Gewert, M., & Skoczylas, Z. (2014).  Wstęp do analizy i algebry. Teoria, przykłady, zadania.  Oficyna Wydawnicza 

"GiS". 
11. Krysicki W.,  Włodarski L., (2015), Analiza matematyczna w zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 

 

19. Język wykładowy: polski 

   20. Zalecenia prowadzących przedmiot: 
 

 

Mikroekonomia 

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. 

2. Nazwa przedmiotu:  
       j. polski: Mikroekonomia 

    j. angielski: Microeconomics 
 

2. Kod przedmiotu: {nie wypełniać} 
 Liczba punktów ECTS: 4 

    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. dr hab. Stanisław Swadźba 
                              Ćwiczenia: prof. dr hab. Stanisław Swadźba 
                              Laboratorium: … 
                              Egzaminator: prof. dr hab. Stanisław Swadźba 

6. Katedra prowadzącego: Ekonomii  

7. Liczba godzin kontaktu ze studentem: 
 

Forma zajęć Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

wykład 15 15 

ćwiczenia 15 15 

lektoraty   

laboratoria   

seminarium   

e-learning   

inne    

Razem godzin: 30 30 

egzamin (godz.) 3 3 
 

 
8. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr 
    Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2020/2021 
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    Semestr rozpoczęcia przedmiotu: 1 

9. Stopień kształcenia: (lic.) 
     
 

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

 

11. Wymagania  
         Obowiązkowe: brak 
         Zalecane: brak  

12. Cele przedmiotu:  
1. Przedstawienie wiedzy z zakresu funkcjonowania gospodarki rynkowej, ze szczególnym uwzględnieniem 
mechanizmu podejmowania decyzji przez gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa w różnych strukturach 
rynku. 
2. Rozwijanie umiejętności posługiwania się podstawowymi kategoriami mikroekonomicznymi oraz analizy 
problemów ekonomicznych poprzez odniesienie teorii do rzeczywistości gospodarczej. 
3. Wykształcenie kompetencji społecznych związanych z doskonaleniem i aktualizowaniem posiadanej wiedzy 
i umiejętności. 

 

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

Lp. Metody nauczania Opis 
Liczba godzin 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

1. Wykład aktywny z 
wykorzystaniem 
technik 
multimedialnych 

Prezentacja 
multimedialna 
zagadnień 
teoretyczny, 
metodycznych, 
danych 
statystycznych i 
przykładowych 
problemów, stawianie 
pytań i udzielanie 
odpowiedzi. 

15 15 

2 Ćwiczenia aktywne Dyskusja, analiza 
przypadków i 
rozwiązywanie 
problemów w 
grupach, 
rozwiązywanie zadań 

13 13 

3 Rozwiązywanie testów i 
zadań 

Pisemne prace 
sprawdzające wiedzę i 
umiejętności, 
stanowiące podstawę 
zaliczenia 
przedmiotu. 

2 2 

Razem AS: 30 AN:  30 
 

B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 
 

Lp. Metody studiowania Opis 
Liczba godzin 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

1. Analiza notatek z 
wykładów i ćwiczeń 

Student zapoznaje się z 
materiałem 
przekazanym na 
wykładach i 
ćwiczeniach. 

20 20 
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2. Studiowanie 
przyczynowo-skutkowe 
z wykorzystaniem 
literatury 

Student w drodze 
samodzielnego 
studiowania literatury 
obowiązkowej i 
zalecanej pogłębia i 
utrwala wiedzę zdobytą 
na wykładach i 
ćwiczeniach. 

20 20 

3. Rozwiązywanie studiów 
przypadku 

Student samodzielnie i 
zespołowo rozwiązuje 
zalecane studia 
przypadków. 

15 15 

4. Rozwiązywanie testów i 
zadań 

Student, poprzez 
rozwiązywanie testów i 
zadań ze zbiorów zadań 
wskazanych przez 
wykładowcę, utrwala 
sobie przekazany 
materiał i kształci 
umiejętności 
praktycznego 
wykorzystania 
posiadanej wiedzy. 

15 15 

Razem BS:  70 BN: 70 

 
Razem AS+BS = 30 + 70 = 100    Razem AN+BN =30 + 70 = 100 
Egzamin (E) = 3      Egzamin (E) = 3 
Łącznie AS+BS+E= 103      Łącznie AN+BN+E = 103 
 

14. Słowa klucze: gospodarowanie, gospodarstwo domowe, przedsiębiorstwo, rynek, struktury rynku 

15. Treść przedmiotu: 
1. Gospodarowanie oraz podstawowe pojęcia związane z gospodarowaniem. 
2. Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu. Metoda ekonomii. 
3. Rynek i gospodarka rynkowa. 
4. Popyt, podaż i równowaga rynkowa. 
5. Elastyczność popytu i elastyczność podaży. 
6. Teoria wyboru konsumenta. 
7. Wprowadzenie do teorii przedsiębiorstwa. 
8. Podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie. 
9. Koszty w przedsiębiorstwie. 
10. Konkurencja doskonała. 
11. Monopol. 
12. Konkurencja monopolistyczna. 
13. Oligopol. 
14. Rynki czynników produkcji: praca, kapitał, ziemia. 
15. Zawodność rynku oraz rola państwa w gospodarce. 

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 

GMIN1_W01 Identyfikuje istotę ekonomicznych decyzji 
konsumenta i producenta w różnych 
strukturach rynkowych. Charakteryzuje 

Kolokwia pisemne, 
egzamin pisemny. 

Zasady oceny 
prac, zestawy 
pytań, prace 
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podstawowe relacje między podmiotami 
mikroekonomicznymi. Wskazuje przedmiot 
ekonomii i podstawowe teorie ekonomiczne 
wyjaśniające funkcjonowanie podmiotów 
mikroekonomicznych w gospodarce rynkowej. 

pisemne 
studentów. 

                                                                     Umiejętności 

 
GMIN1_U02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GMIN1_U05 
 

Potrafi w praktyce wykorzystywać posiadaną 
wiedzę, w tym formułować i rozwiązywać złożone i 
nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w 
warunkach niepewności, wymagające łączenia 
umiejętności z zakresu ekonomii i gospodarki 
przestrzennej, w szczególności z użyciem 
różnorodnych materiałów źródłowych oraz 
narzędzi oferowanych w ramach Systemów 
Informacji Przestrzennej (GIS) i innych 
zaawansowanych technik informacyjno-
komunikacyjnych. 
Potrafi w komunikować się z otoczeniem z użyciem 
specjalistycznej terminologii z zakresu ekonomii i 
finansów, geografii społeczno-ekonomicznej i 
gospodarki przestrzennej oraz nauki o zarządzaniu 
i jakości. 

Kolokwia pisemne, 
egzamin pisemny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kolokwia pisemne, 
egzamin pisemny. 

Zasady oceny 
prac, zestawy 
pytań, prace 

pisemne 
studentów. 

 
 
 
 
 
 

Zasady oceny 
prac, zestawy 
pytań, prace 

pisemne 
studentów. 

                                                               Kompetencje społeczne 

GMIN1_K01 
 
 
 
 
 

Jest gotów do systematycznej i krytycznej 
samooceny własnych: wiedzy, umiejętności i 
kompetencji a także ciągłego uzyskiwania nowej 
wiedzy, doskonalenia umiejętności i kształtowania 
kompetencji społecznych. 

Ocena aktywności i 
udziału studentów 

w dyskusjach na 
ćwiczeniach. 

Arkusz oceny 
aktywności na 
ćwiczeniach. 

 
 

17. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu: 
 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

Opis Udział w ocenie 
z przedmiotu  

(w %)* 

1. Egzamin pisemny bez 
możliwości 
korzystania z 
podręczników 

Praca pisemna obejmująca: test wyboru, test 
dopasowania, pytania otwarte. 
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie 
zaliczenia z ćwiczeń.  
Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z przedmiotu 
jest zaliczenia ćwiczeń oraz uzyskanie co najmniej 51% z 
egzaminu. 
Sposób ustalania oceny końcowej z przedmiotu: 70% 
ocena z pracy egzaminacyjnej oraz 30% ocena z 
ćwiczeń. Praca egzaminacyjna oraz ćwiczenia są 
oceniane w punktach. Na ocenę z ćwiczeń składa się 
ocena z prac pisemnych zaliczeniowych, na podstawie 
których prowadzący zalicza ćwiczenia oraz ocena 
aktywności studentów na ćwiczeniach w 5%. 
Prowadzący ćwiczenia zalicza przedmiot w Wirtualnym 
Dziekanacie w skali zaliczono/nie zaliczono i przekazuje 
wykładowcy protokół zawierający informację o stopniu 
osiągnięcia efektów uczenia się studenta wyrażoną w % 
maksymalnej sumy punktów możliwych do uzyskania na 
ćwiczeniach. 

70% 
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2 Kolokwium pisemne Praca pisemna obejmująca: testy, zadania, problemy do 
rozwiązania. 

25% 

3. Aktywność na 
zajęciach 

Udział w dyskusji na ćwiczeniach. 5% 

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu wynosi 
minimum 30% 

18. Literatura 
      Literatura obowiązkowa: 

1. Dach Z. (red.): Mikroekonomia dla studiów licencjackich, Wydawnictwo Naukowe Synaba, Kraków, 2007. 
2. Kwiatkowski E., Milewski R. (red.): Podstawy ekonomii. Wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 

2014. 
3. D. Begg, S. Fischer, G. Vernasca, R. Dornbusch: Mikroekonomia. Wyd. PWE, Warszawa, 2014. 

 
      Literatura zalecana: 

1. Czarny B.: Podstawy ekonomii. Wyd. PWE, Warszawa, 2011. 
2. Dach Z., Pollok A., Przybylska K.: Zbiór zadań z mikroekonomii. Wyd. PTE, Kraków, 2010. 
3. Kwiatkowski E., Milewski R.: Podstawy ekonomii. Ćwiczenia i zadania, PWE, Warszawa, 2010. 

19. Język wykładowy: polski 

   20. Zalecenia prowadzących przedmiot: wykład – projektor multimedialny / / ćwiczenia – zwykła sala 
 

 

Gospodarowanie 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. 

3. Nazwa przedmiotu:  
       j. polski: Gospodarowanie nieruchomościami 

    j. angielski: Real estate economics 
 

2. Kod przedmiotu: {nie wypełniać} 
 Liczba punktów ECTS: 4 

    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 
                              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 Studia niestacjonarne 

wykład 15 15 

ćwiczenia 15 15 

lektoraty   

laboratoria   

seminarium   

e-learning   

inne    

Razem godzin: 30 30 

egzamin (godz.) 3 3 
 

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

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

 

11. Wymagania  
         Obowiązkowe: -  
         Zalecane: -  

12. Cele przedmiotu:  
1. Wprowadzenie do zagadnień związanych z gospodarowaniem nieruchomościami w ujęciu 

interdyscyplinarnym, łączącym wiedzę z zakresu nauk prawnych, ekonomicznych i technicznych.  
2. Uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie gromadzenia i interpretowania danych z różnych źródeł informacji 

o nieruchomościach.   
3. Uzasadnienie interwencjonizmu publicznego na rynkach nieruchomości oraz omówienie założeń oraz 

podstawowych narzędzi z zakresu gospodarowania nieruchomościami przez Skarb Państwa i jednostki 
samorządu terytorialnego. 

 

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

Lp. Metody nauczania Opis 
Liczba godzin 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

1. Wykład z 
wykorzystaniem 
technik 
multimedialnych 

Omówienie podstaw 
teoretycznych i 
metodycznych wraz z 
dyskusją  

15 15 

2. Ćwiczenia aktywne z 
wykorzystaniem 
studiów przypadków 

Wykorzystanie 
studium przypadków 
oraz dyskusji do 
rozwiązywania 
problemów 

8 8 

3. Opracowanie 
projektów 

Przygotowanie i 
omówienie wyników 
analiz na podstawie 
źródeł informacji o 
nieruchomościach 

7 7 

Razem AS: 30 AN:  30 
 

B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 
 

Lp. Metody studiowania Opis 
Liczba godzin 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

1. Studia literaturowe  Lektura prac 
naukowych i aktów 
prawnych 

20 20 

2. Analiza materiałów 
źródłowych 

Analiza materiałów 
dotyczących 
nieruchomości takich 
jak np.: księga 
wieczysta, studium 
uwarunkowań..., 
miejscowych planów 
oraz pozyskanej 
dokumentacji 

20 20 

3. Przygotowanie projektu Praca w grupach  dot. 
umiejętności 
gromadzenia i 

30 30 
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interpretowania źródeł 
informacji o 
nieruchomościach 

Razem BS: 70 BN: 70 

 
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: nieruchomości, gospodarowanie nieruchomościami, źródła informacji o nieruchomościach 
 

15. Treść przedmiotu: 
1. Definicje i klasyfikacje nieruchomości – ujęcie prawne, ekonomiczne i techniczne. 
2. Prawa do nieruchomości - prawa rzeczowe i prawa zobowiązaniowe. 
3. Przestrzenne granice nieruchomości. 
4. Źródła informacji o nieruchomościach - księgi wieczyste, kataster, opracowania geodezyjne i planistyczne, 

informacje rynkowe i finansowe, dane techniczne. 
5. Ekonomiczne podstawy gospodarowania nieruchomościami - uzasadnienie interwencjonizmu publicznego 

w sektorze nieruchomości. 
6. Zakres i cele gospodarowania nieruchomościami. 
7. Procedury i instrumenty gospodarowania nieruchomościami. 
8. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa i jednostek samorządu 

terytorialnego. 
9. Wykonywanie, ograniczanie i pozbawianie praw do nieruchomości - podziały i scalenia, wywłaszczenie 

nieruchomości. 

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 

GMIN1_W01 
 
 
 
 
GMIN1_W06 
 
 
 
 
GMIN1_W07 

Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia 
z zakresu gospodarowania nieruchomościami 
uwzględniając ujęcie prawne, ekonomiczne i 
techniczne oraz zna źródła informacji o 
nieruchomościach 
Zna i rozumie fundamentalne współczesne 
dylematy związane z gospodarowaniem 
nieruchomościami, w szczególności potrafi 
uzasadnić konieczność interwencjonizmu 
publicznego na rynkach nieruchomości  
Zna i rozumie uwarunkowania prawne, 
ekonomiczne i etyczne podmiotów 
gospodarujących w sektorze nieruchomości 

Kolokwium 
pisemne oraz 
projekt 
zaliczeniowy 
 
 
Kolokwium 
pisemne  
 
 
 
 
Kolokwium 
pisemne 

Formularze 
egzaminu oraz 
wersja 
elektroniczna 
projektu 
Formularze 
egzaminu 
 
 
 
Formularze 
egzaminu 

                                                                     Umiejętności 

GMIN1_U01 
 
 
GMIN1_U03 
 
GMIN1_U05 
 
 

Potrafi identyfikować i interpretować 
podstawowe procesy zachodzące w 
gospodarowaniu nieruchomościami SP i JST  
Potrafi gromadzić i interpretować źródła i 
informacji o nieruchomościach  
Potrafi komunikować się z wykorzystaniem 
specjalistycznej terminologii z zakresu 
gospodarowania nieruchomościami, w tym 
przedstawiać swoje stanowiska i brać udział w 
dyskusjach  

Kolokwium 
pisemne  
 
 
Projekt 
zaliczeniowy 
 
 

Formularze 
egzaminu 
 
Wersja 
elektroniczna 
projektu 
Wersja 
elektroniczna 
projektu i 
notatka 



40 
 

Omawianie 
projektu 
zaliczeniowego 

prowadzącego 
zajęcia 

                                                               Kompetencje społeczne 

GMIN1_K01 
 
 
GMIN1_K03 
 
 

Dokonuje systematycznej samooceny posiadanej 
wiedzy i umiejętności z zakresu gospodarowania 
nieruchomościami 
Jest gotów do wypełniania różnego rodzaju 
zobowiązań społecznych, w szczególności pracy w 
zespołach opracowujących dokumenty z zakresu 
gospodarowania nieruchomościami 

Projekt 
zaliczeniowy 
 
 
Projekt 
zaliczeniowy 

Wersja 
elektroniczna 
projektu 
Wersja 
elektroniczna 
projektu 

 
 

17. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu: 
 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

Opis Udział w ocenie z przedmiotu  (w %)* 

1. Kolokwium pisemne  Pytania testowe oraz 
opisowe 

60% 

2. Projekt zaliczeniowy Ocena pracy grupowej dot. 
gromadzenia i 
interpretowania źródeł 
informacji o wybranej 
nieruchomości  

40% 

* 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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Technologie informacyjne 

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. 

4. Nazwa przedmiotu:  
       j. polski: Technologie informacyjne 

    j. angielski: Information technologies 
 

2. Kod przedmiotu: {nie wypełniać} 
 Liczba punktów ECTS: 4 

    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 hab. prof. UE Maria Mach-Król 
                              Ćwiczenia: mgr Dagmara Modrzejewska, mgr Arkadiusz Kisiołek 
                              Laboratorium: … 
                              Egzaminator: dr hab. prof. UE Maria Mach-Król 

6. Katedra prowadzącego: Katedra Informatyki Ekonomicznej 

7. Liczba godzin kontaktu ze studentem: 
 

Forma zajęć Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład 15 9 

Ćwiczenia 15 15 

Lektoraty   

Laboratoria   

Seminarium   

e-learning   

inne    

Razem godzin: 30 24 

egzamin (godz.) 1 1 
 

 
8. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr 
    Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2020/2021 
    Semestr rozpoczęcia przedmiotu: 1 (zimowy) 

9. Stopień kształcenia: (lic.) 
     
 

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

 

11. Wymagania  
         Obowiązkowe: … 
         Zalecane: … 

12. Cele przedmiotu:  
1. Wiedza: Student nabędzie podstawową wiedzę o technologiach informacyjnych i ich wykorzystaniu w 
przedsiębiorstwach. 
2. Umiejętności: Student nabędzie umiejętność samodzielnego doboru narzędzi informatycznych do podstawowych 
zadań w przedsiębiorstwie. 
3. Kompetencje społeczne: Student będzie umieć pracować w grupie oraz samodzielnie studiować literaturę. 

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

Lp. Metody nauczania Opis 
Liczba godzin 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 
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1. Laboratorium 
komputerowe 

Ćwiczenia przy 
komputerze 
polegające na 
zdobywaniu 
praktycznych 
umiejętności w 
zakresie obsługi 
pakietu MS Office 

13 13 

2. Wykład z 
wykorzystaniem 
technik 
multimedialnych 

Techniki 
multimedialne 
wykorzystywane są 
do przedstawienia 
analizowanych 
problemów 
teoretycznych i 
praktycznych 
(diagramy, 
schematy, wykresy, 
przykłady aplikacji) 

10 6 

3. Wykład aktywny Studia przypadków 
dotyczące ilustracji 
praktycznych 
przykładów 
wykorzystania 
narzędzi 
informatycznych we 
współczesnych 
organizacjach 

5 3 

4. Inne Zaliczenie ćwiczeń 2 2 

Razem AS: 30 AN:  24 
 

B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 
 

Lp. Metody studiowania Opis 
Liczba godzin 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

1. Analiza notatek z 
wykładów i ćwiczeń 

Studenci poznają i 
analizują treści 
przekazane na 
wykładzie, ćwiczeniach 
oraz w 
literaturze przedmiotu 

25 25 

2. Rozwiązywanie zadań Zadania dotyczą: 
pracy z dużymi plikami, 
umiejętności 
wykorzystania 
odpowiednich 
funkcji w Excelu, 
pracy z listami w Excelu 
i analizy danych 

24 26 

3. Samodzielna praca Praktyczne ćwiczenia w 
zakresie 
rozwiązywania 
problemów 
ekonomicznych z 
wykorzystaniem 
pakietu MS Office 

20 24 

…     
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Razem BS: 69 BN: 75 

 
Razem AS+BS = 99                     Razem AN+BN = 99 
Egzamin (E) = 1      Egzamin (E) = 1 
Łącznie AS+BS+E= 100     Łącznie AN+BN+E = 100 
 

14. Słowa klucze: informatyka, oprogramowanie, sieci komputerowe, systemy informatyczne 

15. Treść przedmiotu: 
Wykład: 

1. Wprowadzenie - rola systemów IT we współczesnym biznesie. 
2. Infrastruktura IT – oprogramowanie. 
3. Infrastruktura IT – technologie. 
4. E-biznes – wprowadzenie. 
5. Systemy IT w przedsiębiorstwie. 
6. Wprowadzenie do Business Intelligence. 
7. Bezpieczeństwo systemów IT. 
8. Informatyczne wspomaganie podejmowania decyzji. 

 
    Ćwiczenia: 

1. Edytor tekstu MS Word (edycja tekstu, formatowanie znaków i akapitów, podział dokumentu na sekcje, 
wypunktowanie, numerowanie oraz konspekty numerowane, tworzenie i zastosowanie stylów edycja 
nagłówka i stopki, wstawianie przypisów, sporządzanie spisów, osadzanie obiektów w dokumencie, tabele, 
korespondencja seryjna). 

2. Arkusz kalkulacyjny MS Excel (budowa skoroszytu, edycja i formatowanie tekstu, istota i budowa formuł, 
adresowanie komórek, automatyczne generowanie serii danych, kopiowanie formuł, tworzenie wykresów, 
wybrane funkcje: daty i czasu, matematyczne, statystyczne, wyszukiwania i adresu, tekstowe, logiczne, 
formatowanie warunkowe, filtrowanie danych, sortowanie danych, wstawianie sum pośrednich, analiza 
danych z wykorzystaniem tabel przestawnych). 

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 

GMIN1_W02  Zna najważniejsze narzędzia informatyczne 
gromadzenia, analizy i prezentacji danych 
odzwierciedlających procesy gospodarki 
miejskiej i nieruchomości oraz sposoby doboru 
rozwiązań IT do problemów gospodarki 
miejskiej i nieruchomości. 

 

Egzamin testowy Arkusze testów i 
odpowiedzi 

                                                                     Umiejętności 

GMIN1_U02  
 

Potrafi dokonać zgromadzenia i syntezy 
informacji, oraz ich przetworzenia za pomocą 
zaawansowanych technik informacyjno-
komunikacyjnych. 

Zaliczenie ćwiczeń 
przy komputerze 

Praca 
zaliczeniowa  

w wersji 
elektronicznej 

                                                               Kompetencje społeczne 

GMIN1_K02  
 

1. Uznaje rolę rzetelnej wiedzy, informacji i 
danych gromadzonych dzięki ICT w 
rozwiązywaniu problemów w obszarze 
gospodarki miejskiej i nieruchomości. 

 

Egzamin testowy; 
Zaliczenie ćwiczeń 
przy komputerze 

Arkusze testów  
i odpowiedzi; 

Praca 
zaliczeniowa  

w wersji 
elektronicznej 
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17. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu: 
 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

Opis Udział w ocenie z przedmiotu  (w %)* 

1. Egzamin pisemny Test bez możliwości 
korzystania z podręczników 

50% 

2. Praca przy 
komputerze bez 
możliwości 
korzystania z 
podręczników 

Rozwiązanie zadań przy 
komputerze jako 
forma uzyskania zaliczenia z 
ćwiczeń 

50% 

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu wynosi 
minimum 30% 

18. Literatura 
      Literatura obowiązkowa: 

1. Informatyka dla biznesu. Red. C.M. Olszak, Wydawnictwo UE Katowice, 2014. 
2. Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. Tom 1 i Tom 2. A. Januszewski. PWN Warszawa, 

2012. 
3. Systemy informatyczne zarządzania. J. Kisielnicki. Placet, Warszawa, 2013. 

      Literatura zalecana: 
1. Management Information Systems. Managing the Digital Firm, 13/E. K. Laundon, J. Laundon. Pearson 

Education 2014. 
2. A Balanced Introduction to Computer Science, 3/E. David Reed. Pearson Prentice Hall, 2011. 
3. Computer Science: An Overview. Eleventh Edition. J. Glenn Brookshear. Pearson Education, 2012. 
 

19. Język wykładowy: polski 

   20. Zalecenia prowadzących przedmiot: 
WYKŁAD POWINIEN ODBYWAĆ SIĘ W SALI WYPOSAŻONEJ W PROJEKTOR MULTIMEDIALNY, A ĆWICZENIA W 
LABORATORIUM KOMPUTEROWYM, NAJLEPIEJ WYPOSAŻONYM W PROJEKTOR MULTIMEDIALNY 

 

Psychologia 

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:  
       j. polski: Psychologia 

    j. angielski: Psychology  
 

2. Kod przedmiotu: {nie wypełniać} 
 Liczba punktów ECTS: 2 

    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 Stanisław Waszczak 
                              Ćwiczenia: - 
                              Laboratorium: - 
                              Egzaminator: dr Stanisław Waszczak 

6. Katedra prowadzącego: Katedra Zarządzania Organizacjami 

7. Liczba godzin kontaktu ze studentem: 
 

Forma zajęć Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

wykład 15 15 

ćwiczenia   

lektoraty   

laboratoria   
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seminarium   

e-learning   

inne    

Razem godzin: 15 15 

egzamin (godz.)   
 

 
8. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr 
    Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2020/2021 
    Semestr rozpoczęcia przedmiotu: 1 (zimowy) 

9. Stopień kształcenia: (lic.) 
     
 

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

 

11. Wymagania  
         Obowiązkowe: - 
         Zalecane: - 

12. Cele przedmiotu:  
1. Zapoznanie studentów z problematyką psychologii jako nauki stosowanej. 
2. Prezentacja oraz charakterystyka mechanizmów regulujących aktywność psychiczną i zachowanie 
człowieka. 

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

Lp. Metody nauczania Opis 
Liczba godzin 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

1. Wykład z 
wykorzystaniem 
technik 
multimedialnych 

Prezentacja 
teoretycznych treści 
przedmiotu z 
odniesieniem do 
praktyki 

15 15 

Razem AS: 15 AN: 15 
 

B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 
 

Lp. Metody studiowania Opis 
Liczba godzin 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

1. Studiowanie 
przyczynowo-skutkowe 
z wykorzystaniem 
literatury 

Samodzielne 
studiowanie notatek z 
wykładów 

35 35 

Razem BS: 50 BN: 50 

 
Razem AS+BS = 50                     Razem AN+BN = 50 
Egzamin (E) = -      Egzamin (E) = - 
Łącznie AS+BS+E= 50     Łącznie AN+BN+E = 50 
 

14. Słowa klucze: psychologiczne mechanizmy zachowania, różnice indywidualne 

15. Treść przedmiotu: 
1. Psychologia jako nauka (definicja, główne dziedziny i obszary zastosowań). 
2. Metody badawcze w psychologii. 
3. Podejścia badawcze i psychologiczne koncepcje człowieka. 
4. Różnice indywidualne: temperament, osobowość, inteligencja, kreatywność. 
4. Emocje i motywacja. 
5. Postawy - komponenty, możliwości kształtowania. 

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 

                                                                         Wiedza 

GMIN1_W03  Rozpoznaje relacje nauk ekonomicznych do 
innych nauk, w tym do psychologii. 

 

Test jednokrotnego 
wyboru 

Test 
egzaminacyjny 

                                                                     Umiejętności 

GMIN1_U01 
 

Właściwie interpretuje elementarne zjawiska 
społeczno-ekonomiczne wykorzystując w tym 
celu wiedzę z zakresu psychologii. 

Test jednokrotnego 
wyboru 

Test 
egzaminacyjny 

                                                               Kompetencje społeczne 

GMIN1_K01 
 

Dokonuje systematycznej i krytycznej samooceny 
własnych kompetencji. Wyznacza kierunki 
własnego rozwoju. 

 

Test jednokrotnego 
wyboru 

Test 
egzaminacyjny 

 
 

17. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu: 
 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

Opis Udział w ocenie z przedmiotu  (w %)* 

1. Test jednokrotnego 
wyboru  

Test bez możliwości 
korzystania z podręczników 

100% 

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu wynosi 
minimum 30% 

18. Literatura 
      Literatura obowiązkowa: 

1. Sowińska A.: Wprowadzenie do psychologii dla studentów kierunków ekonomicznych. Wyd. UE w 

Katowicach, Katowice, 2014. 

2. Gerrig R.J., Zimbardo Ph.G: Psychologia i życie. Wyd. PWN, Warszawa, 2012. 
      Literatura zalecana: 

1. D.P. Schultz, S.E. Schultz, Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, PWN, Warszawa 2002. 

2. Strelau J., Doliński D. (red.): Psychologia. Podręcznik akademicki. Wyd. Gdańskie Wydawnictwo 

Psychologiczne, Gdańsk, 2008. 
 

19. Język wykładowy: polski 

   20. Zalecenia prowadzących przedmiot: 
Sala multimedialna 
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Rok 1, semestr 2 

Etyka gospodarcza 

Kulturowe uwarunkowania gospodarki miejskiej 

Planowanie przestrzenne 

Makroekonomia 

Analiza ekonomiczno-przestrzenna 

Przedsiębiorczość w mieście 

Statystyka 

 

Etyka gospodarcza 

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:  
       j. polski: ETYKA GOSPODARCZA 

    j. angielski: BUSINESS ETHICS 
 

2. Kod przedmiotu: {nie wypełniać} 
 Liczba punktów ECTS:3 
 Forma zaliczenia przedmiotu:  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: Ks. dr hab. GRZEGORZ POLOK, prof. UE 
                              Ćwiczenia: … 
                              Laboratorium: … 
                              Egzaminator: … 

6. Katedra prowadzącego: ZPiNS 

7. Liczba godzin kontaktu ze studentem: 
 

Forma zajęć Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład 30 15 

Ćwiczenia   

Lektoraty   

Laboratoria   

Seminarium   

e-learning   

inne    

Razem godzin: 30 15 

egzamin (godz.)   
 

 
8. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr 
    Rok rozpoczęcia przedmiotu:  1  
    Semestr rozpoczęcia przedmiotu: 2 

9. Stopień kształcenia: (lic.) 
     
 

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

 

11. Wymagania  
         Obowiązkowe: … 
         Zalecane: … 

12. Cele przedmiotu:  
Zajęcia mają na celu przybliżenie podstaw z zakresu etyki. Przede wszystkim mają przedstawić "abecadło etyczne", a 
więc zarówno podstawowe kierunki w etyce, jak też jej fundamentalne zagadnienia. Ponadto na zajęciach wskazuje 
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się na możliwość zastosowania odpowiednich rozwiązań etycznych w życiu osobistym, jak też w działalności publicznej 
oraz gospodarczej. Jest to możliwe dzięki postawieniu przed uczestnikami świadomych wyzwań do realizacji czytelnych 
postaw etycznych zarówno w życiu osobistym, jak też zawodowym. 

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

Lp. Metody nauczania Opis 
Liczba godzin 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

1.  
 
Wykład interaktywny 
 

Dyskusja dialogiczna, 
burza mózgów, 
analiza przyczynowo - 
skutkowa podanych 
przypadków (studium 
przypadków) 

18 10 

2.  
Wykład z 
wykorzystaniem 
technik 
multimedialnych 
 

Techniki 
multimedialne 
wykorzystywane są 
do przedstawienia 
analizowanych 
zagadnień etycznych 

10 3 

3.  Inne  Zaliczenie pisemne 2 2 

…     

Razem AS: …30 AN:  15 
 

B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 
 

Lp. Metody studiowania Opis 
Liczba godzin 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

1. Analiza notatek z 
wykładów 

Przygotowanie się do 
dyskusji problemowych 
i do końcowego 
zaliczenia 

20 25 

2. Analiza materiałów 
źródłowych 

Analiza tekstów 
wybranych filozofów i 
etyków 
oraz kodeksów 
etycznych danych firm i 
organizacji 

15 25 

3. Rozwiązywanie studiów 
przypadku 

Analiza postaw 
etycznych na podstawie 
wskazanych 
przykładów 

10 15 

…     

Razem BS: 45 BN: 60 

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

14. Słowa klucze: …abecadło etyczne, etyka, etyka biznesu, moralność 

15. Treść przedmiotu: 
1. Definicja etyki. 
2. Historia etyki. 
3. Główne kierunki etyczne (eudajmonizm, deontonomizm, personalizm). 
4. Podstawowe zagadnienia etyki (czyn ludzki, norma moralności, czyn moralnie dobry, prawo moralne, 

sumienie). 
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5. Wpływ na czyn ludzki temperamentu, mechanizmów obronnych itp. 
6. Dlaczego etyka biznesu? 
7. Programy etyczne, kodeksy etyczne. 
8. Etyka zawodowa. 
9. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR). 

 

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 

GMIN1_W06 
 
 
 
GMIN1_W07 
 

Zna i rozumie dylematy etyczne występujące w 
świecie biznesu w tym związane z gospodarką 
miejską i nieruchomościami 
 
Zna podstawowe zagadnienie etyki 
gospodarczej, rozumie jej role w działalności 
gospodarczej 

kolokwium 
pisemne 

 
 

kolokwium 
pisemne 

 

zestaw pytań 
zaliczeniowych 

 
 

zestaw pytań 
zaliczeniowych 

 

                                                                     Umiejętności 

GMIN1_U02 
 
 
 
 
 
GMIN1_U08 
 

Posiada umiejętność posługiwania się 
normami etycznymi do rozwiązywania 
dylematów etycznych występujących w 
ekonomii a zwłaszcza w przestrzeni 
gospodarczej 
 
Posiada umiejętność stałego doskonalenia wiedzy 

z zakresu etyki gospodarczej  

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

Wykaz 
materiałów 
źródłowych 
wykorzystanych 
w 
przeprowadzany
ch analizach  

                                                               Kompetencje społeczne 

… 
GMIN1_K03 
 
 
GMIN1_K05 
 
… 

 
Jest gotów do realizacji  zasad etycznych w  
w miejscu swojej pracy 
 
Został przygotowany do profesjonalnego 
przestrzegania zasad etycznych w przestrzeni 
gospodarczej, w tym wybranego zawodu 

Aktywność w 
pracach 
indywidualnych i 

zespołowych 

Udokumentowa
ny wykaz 
wybranych 
przypadków 
zachowań 
etycznych 

 
 

17. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu: 
 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

Opis Udział w ocenie z przedmiotu  (w %)* 

1.  
Kolokwium pisemne 
 

Kolokwium z wykładów i 
materiałów źródłowych 

100% 

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu wynosi 
minimum 30% 

18. Literatura 
      Literatura obowiązkowa: 

1. Ślipko T.: Zarys etyki ogólnej, Kraków 2003. 
2. ks. Polok G. (red.): Studia Ekonomiczne: Społeczna odpowiedzialność - aspekty teoretyczne  

i praktyczne. Zeszyty Naukowe nr 64. Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice, 2011. 
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3. Kapias M., Polok G. : Prawe sumienie - luksus czy powinność?. Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny  
w Katowicach, Katowice, 2013. 

 
      Literatura zalecana: 

1. Rybak M.: Etyka menedżera- społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2004. 
2. Ks. Celary I., ks. Polok G. (red.): Etos pracy w przestrzeni społeczno-pastoralnej. Wyd. Wydawnictwo 

Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice, 2015. 
3. Ks. Polok G. (red.): Etyczny wymiar działalności gospodarczej. Wybrane zagadnienia, Zeszyty Naukowe 

- Studia Ekonomiczne, Katowice 2005. 
Uwagi dodatkowe: strony internetowe: materiały do wykładów ze strony www.rozwinacskrzydla.pl , strefa 
studencka, hasło dostępu : studentae forum odpowiedzialnego biznesu, odpowiedzialny biznes 
 

19. Język wykładowy: polski 

   20. Zalecenia prowadzących przedmiot: 
Sala multimedialna 

 

Kulturowe uwarunkowania gospodarki miejskiej 

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:  
       j. polski: Kulturowe uwarunkowania gospodarki miejskiej 

    j. angielski: Cultural inspirations of Urban Economy 
 

2. Kod przedmiotu: {nie wypełniać} 
 Liczba punktów ECTS: 4 

    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, dr Piotr Gibas  
                              Laboratorium: … 
                              Egzaminator: dr hab. Małgorzata Czornik, prof. UE 
 

6. Katedra prowadzącego: Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych 
 

7. Liczba godzin kontaktu ze studentem: 
 

Forma zajęć Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

wykład 15 15 

ćwiczenia 15 15 

lektoraty   

laboratoria   

seminarium   

e-learning   

inne    

Razem godzin: 30 30 

egzamin (godz.) 3 3 
 

 
8. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr 
    Rok rozpoczęcia przedmiotu: 1 
    Semestr rozpoczęcia przedmiotu: 2 
 

9. Stopień kształcenia: (lic.) 
     
 

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

http://www.fob.org.pl/
http://www.odpowiedzialnybiznes.pl/
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Do wyboru … 
 

11. Wymagania  
         Obowiązkowe: Ekonomia miejska 
         Zalecane: --- 
 

12. Cele przedmiotu:  
 
     Cele ogólne: 

1. Zaznajomienie z rodzajami uwarunkowań kulturowych oddziałujących na zasady gospodarowania w miastach 
2. Przekazanie wiedzy na temat znaczenia uwarunkowań kulturowych w kształtowaniu cech miast 
3. Prezentacja i analiza głównych współczesnych trendów kulturowych  

     Cele dydaktyczne: 
1. Kształcenie umiejętności dokonywania charakterystyki i ogólnej oceny realiów miejskich z uwzględnieniem 

kulturotwórczych inspiracji rozwoju 
2. Znajomość wybranych podejść i metod  służących identyfikacji trendów kulturowych oddziałujących na cechy 

miasta 
 

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

Lp. Metody nauczania Opis 
Liczba godzin 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

1. Wykład tradycyjny  Wprowadzanie i 
omawianie pojęć, 
definicji, klasyfikacji 

5 5 

2. Wykład aktywny  
z wykorzystaniem 
technik 
multimedialnych 

Techniki 
multimedialne 
wykorzystywane będą 
do przedstawiania 
przykładów 
ilustrujących 
omawiane 
zagadnienia 

10 10 

3. Ćwiczenia aktywne z 
wykorzystaniem 
studiów przypadków 

Zajęcia terenowe w 
wybranych miastach  

15 15 

…     

Razem AS: 30 AN:  30 
 

B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 
 

Lp. Metody studiowania Opis 
Liczba godzin 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

1. Analiza notatek z wykładów 
i ćwiczeń  

 15 15 

2. Studiowanie przyczynowo-
skutkowe z wykorzystaniem 
literatury 

 15 15 

3. Analiza materiałów 
źródłowych  

 10 10 

4. Praca w grupach  10 10 

Razem BS: 50 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 
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14. Słowa klucze: kultura, wartości kulturowe, globalizacja, ponowoczesność, konsumpcjonizm 

15. Treść przedmiotu: 
1. Różnorodność kulturowa świata. 
2. Kulturowe czynniki miastotwórcze. 
3. Estetyka w miastach, architektura, krajobrazy miejskie. 
4. Ponowoczesność w miastach. 
5. Cechy konsumpcjonizmu miejskiego. 
6. Cyfryzacja, nowe formy medialne, nowe kanały komunikowania a funkcjonowanie miast. 
7. Globalizacja 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 

                                                                         Wiedza 

GMIN1_W01 
 
 
GMIN1_W06 
 
 
 
GMIN1_W07 
 

Zna i rozumie znaczenie wydarzeń i zjawisk 
kulturowych jako inspiracji dla podejmowania 
decyzji w gospodarce miejskiej  
Zna i rozumie fundamentalne dylematy 
współczesnej cywilizacji związane z rozwojem 
obszarów miejskich w kontekście zmian 
kulturowych i społecznych 
Zna i rozumie podstawowe ekonomiczne, etyczne 
i kulturowe uwarunkowania różnych rodzajów 
działań podmiotów gospodarujących w miastach  

Egzamin pisemny, 
praca zaliczeniowa 

 
Egzamin pisemny, 

aktywność na 
ćwiczeniach 

 
Egzamin pisemny, 

aktywność na 
ćwiczeniach 

Egzemplarz testu 
egzaminacyjnego
, pytania do prac 
zaliczeniowych 

Egzemplarz testu 
egzaminacyjnego

, materiały z 
ćwiczeń 

Egzemplarz testu 
egzaminacyjnego

, materiały z 
ćwiczeń 

                                                                     Umiejętności 

GMIN1_U02 
 
 
 
 
 
GMIN1_U08 
 

Potrafi wykorzystując posiadaną wiedzę 
formułować oraz rozwiązywać problemy 
gospodarki miejskiej, związane z oddziaływaniami 
trendów kulturowych a także podejmować decyzje 
z uwzględnieniem właściwego doboru źródeł 
informacji o ich postulatach  
Potrafi samodzielnie planować i realizować własne 
uczenie się przez całe życie, w tym doceniać 
miejskie skutki oddziaływania trendów 
kulturowych  

Egzamin pisemny, 
aktywność na 
ćwiczeniach 

 
 
 

Praca zaliczeniowa,  

Egzemplarz testu 
egzaminacyjnego

, materiały z 
ćwiczeń 

 
 

Pytania do prac 
zaliczeniowych 

                                                               Kompetencje społeczne 

GMIN1_K03 
 
 
 
GMIN1_K05 

Jest gotów do wypełniania zobowiązań 
społecznych związanych z identyfikacją 
kulturowych oddziaływań na  decyzje 
podejmowane w ramach gospodarki miejskiej  
Jest gotów do odpowiedniego i odpowiedzialnego 
pełnienia ról zawodowych w instytucjach 
miejskich, a doceniając dorobek kulturowy i 
tradycje miasta  

Egzamin pisemny, 
aktywność na 
ćwiczeniach 

 
 

Aktywność na 
ćwiczeniach 

Egzemplarz testu 
egzaminacyjnego

, materiały z 
ćwiczeń 

 
Materiały z 

ćwiczeń 

 

17. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu: 
 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

Opis Udział w ocenie z przedmiotu  (w %)* 

1. Egzamin pisemny Udzielenie odpowiedzi 
pisemnej na zadane pytania 

60% 
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2. Prace zaliczeniowe   30% 

3. Aktywność na 
zajęciach  

Dyskusja nad wybranymi 
zagadnieniami  

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. M. Czornik, Konsumpcja miejska. Ekonomiczne refleksje nad ewoluowaniem funkcji miejskich. UE Katowice 
2012 

2. Z. Bauman, Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006  
3. J.T Królikowski, J. Rylke, Społeczno-kulturowe podstawy gospodarowania przestrzenią, Wydawnictwo SGGW, 

Warszawa 2001  
4. W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, PWN, Warszawa 1976  
5. A. Karwińska, Gospodarka przestrzenna. Uwarunkowania społeczno-kulturowe, Wyd. Naukowe PWN, 

Warszawa 2008, 
 
Literatura zalecana: 

1. Z. Bauman, Globalizacja, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2000 
2. J. Habermas, Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2007 
3. M. Czornik, Miasto. Ekonomiczne aspekty funkcjonowania, AE Katowice 2008 
4. M. Augé, Nie – miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, Wyd. Naukowe PWN, 

Warszawa 2010 
 

19. Język wykładowy: polski 

   20. Zalecenia prowadzących przedmiot: 
 

 

Planowanie przestrzenne  

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:  
       j. polski: Planowanie przestrzenne 

    j. angielski: Spatial planning 
 

2. Kod przedmiotu: {nie wypełniać} 
 Liczba punktów ECTS: 4 

    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, prof. dr hab. Florian Kuźnik, dr Piotr Gibas 
                              Ćwiczenia:  
                              Laboratorium:  
                              Egzaminator: prof. dr hab. Krystian Heffner, prof. dr hab. Florian Kuźnik, dr Piotr Gibas 

6. Katedra prowadzącego: Katedra Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej 

7. Liczba godzin kontaktu ze studentem: 
 

Forma zajęć Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

wykład 30 15 

ćwiczenia   

lektoraty   

laboratoria   

seminarium   

e-learning   
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inne    

Razem godzin: 30 15 

egzamin (godz.) 3 3 
 

 
8. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr 
    Rok rozpoczęcia przedmiotu: 1 
    Semestr rozpoczęcia przedmiotu: II 

9. Stopień kształcenia: (lic.) 
     
 

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

 

11. Wymagania  
         Obowiązkowe:  
         Zalecane:  

12. Cele przedmiotu:  
1. Poznanie podstaw teoretyczno-koncepcyjnych planowania przestrzennego. 
2. Poznanie systemu organizacyjnego planowania przestrzennego w Polsce i wybranych krajach Unii 

Europejskiej. 
 

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

Lp. Metody nauczania Opis 
Liczba godzin 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

1. Wykład aktywny Wykład z dyskusją. 
Zakłada się 
przeznaczenie czasu 
na zadawanie pytań i 
omawianie kwestii 
planowania i 
zagospodarowania 
przestrzennego 

20 10 

2. Wykład z 
wykorzystaniem 
technik 
multimedialnych 

Techniki 
multimedialne 
wykorzystywane są 
do przedstawienia 
analizowanych 
problemów 
teoretycznych i 
praktycznych (mapy, 
diagramy, schematy, 
przykłady aplikacji) 

10 5 

Razem AS: 30 AN:  15 
 

B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 
 

Lp. Metody studiowania Opis 
Liczba godzin 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

1. Analiza materiałów 
źródłowych 

Analiza danych 
statystycznych, 
raportów i opracowań 
eksperckich, strategii, 
programów 
rozwojowych, planów 
przestrzennych. 

35 45 



55 
 

2. Analiza notatek z 
wykładów 

Agregowanie treści, 
uzupełnienie o studia 
literaturowe wskazane 
na wykładzie 

35 40 

Razem BS: 70 BN: 85 

 
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: gospodarka przestrzenna, ład przestrzenny, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 
układ przestrzenny, zagospodarowanie przestrzenne 

15. Treść przedmiotu: 
1. Funkcje i zadania planowania przestrzennego w skali lokalnej, regionalnej i krajowej. 
2. Teorie i koncepcje planowania przestrzennego. 
3. Miasta przyszłości – ujęcie urbanistyczne. 
4. Planowanie przestrzenne jako narzędzie polityki przestrzennej. 
5. Standardy prawno-organizacyjne planowania przestrzennego. 
6. Funkcjonowanie planowania przestrzennego w Polsce i w Unii Europejskiej 

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 

GMIN1_W04 
 
 
 
 
GMIN1_W07 

Identyfikuje najważniejsze podmioty 
gospodarujące przestrzenią, w szczególności 
miejskim zasobem nieruchomości oraz 
charakteryzuje główne zasady według których 
planuje się przestrzeń 

Zna i rozumie podstawowe ekonomiczne, etyczne, 
prawne i inne uwarunkowania działań 
planistycznych, w szczególności kontekst 
działań kształtujących przestrzeń miejską oraz 
nieruchomości na terenie miasta 

Egzamin. Egzemplarze 
testów 

                                                                     Umiejętności 

GMIN1_U04 Potrafi posługiwać się zapisami prawa krajowego 
oraz miejscowego w celu rozwiązywania 
problemów z zakresu planowania i 
zagospodarowania przestrzennego, w tym 
dotyczących uzgodnień zamierzeń 
planistycznych z otoczeniem miasta. 

 

Egzamin. Egzemplarze 
testów 

                                                               Kompetencje społeczne 

GMIN1_K02  Jest gotów do uznawania roli planowania 
przestrzennego 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 

Egzamin. Egzemplarze 
testów 

 

17. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu: 
 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

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

Test pisemny wielokrotnego 
wyboru 

100 

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu wynosi 
minimum 30% 

18. Literatura 
      Literatura obowiązkowa: 

1. Cymerman R. (red.): Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego. Wyd. 
Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, 2009. 

2. Chmielewski J. M.: Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza Politechniki 
Warszawskiej, Warszawa 2001 

3. Niewiadomski Z.: Planowanie przestrzenne. Zarys systemu. Wyd. Lexis Nexis, Warszawa, 2003. 
4. Regulski J.: Planowanie przestrzenne. Wyd. PWE, Warszawa, 1985 
 

      Literatura zalecana: 
1. Kowalewski A., Markowski T., Śleszyński P. [red.], Koszty chaosu przestrzennego, Tom I-III, Studia KPZK PAN 

nr 182, Warszawa 2018  
2. Czornik M. (red.), Gospodarka przestrzenna w krajach Unii Europejskiej oraz w Norwegii i Szwajcarii. Akty 

prawne, komentarze, mapy, statystyka,  Tom 3, Wydawnictwo UE Katowice 2014 
3. Czornik M. (red.), Gospodarka przestrzenna w krajach Unii Europejskiej. Akty prawne, komentarze, mapy, 

statystyka. Tom 2, Wydawnictwo UE Katowice 2011 
4. Czornik M. (red.), Gospodarka przestrzenna w krajach Unii Europejskiej. Tom 1, Wydawnictwo UE Katowice 

2011 
 

19. Język wykładowy: polski 

   20. Zalecenia prowadzących przedmiot: 
 

 

Makroekonomia 

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:  
       j. polski: Makroekonomia 

    j. angielski: Macroeconomics 
 

2. Kod przedmiotu: {nie wypełniać} 
 Liczba punktów ECTS: 4 

    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. dr hab. Stanisław Swadźba 
                              Ćwiczenia: prof. dr hab. Stanisław Swadźba 
                              Laboratorium: … 
                              Egzaminator: prof. dr hab. Stanisław Swadźba 

6. Katedra prowadzącego: Ekonomii  

7. Liczba godzin kontaktu ze studentem: 
 

Forma zajęć Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

wykład 15 15 

ćwiczenia 15 15 

lektoraty   

laboratoria   

seminarium   

e-learning   
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inne    

Razem godzin: 30 30 

egzamin (godz.) 3 3 
 

 
8. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr 
    Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2020/2021 
    Semestr rozpoczęcia przedmiotu: 2 

9. Stopień kształcenia: (lic.) 
     
 

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

 

11. Wymagania  
         Obowiązkowe: brak 
         Zalecane: brak  

12. Cele przedmiotu:  
1. Wyjaśnienie podstawowych kategorii z zakresu makroekonomii oraz reguł funkcjonowania gospodarki 
narodowej z uwzględnieniem głównych teorii makroekonomicznych. 
2. Wykształcenie umiejętności posługiwania się kategoriami makroekonomicznymi, analizy zjawisk 
gospodarczych, odniesienia teorii makroekonomicznych do rzeczywistości gospodarczej poszczególnych 
państw oraz formułowania zaleceń dotyczących polityki gospodarczej. 
3. Rozwijanie kompetencji społecznych ukierunkowanych na identyfikowanie i rozwiązywanie określonych 
problemów o charakterze makroekonomicznym. 

 

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

Lp. Metody nauczania Opis 
Liczba godzin 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

1. Wykład aktywny z 
wykorzystaniem 
technik 
multimedialnych 

Przedstawienie 
werbalne z 
wykorzystaniem 
projektora 
multimedialnego 
zagadnień 
teoretycznych, 
metodycznych, 
przykładowych 
problemów i danych 
statystycznych. 

15 15 

2 Ćwiczenia aktywne Analiza przypadków, 
dyskusje, 
rozwiązywanie 
problemów w grupie. 

13 13 

3 Rozwiązywanie zadań i 
testów. 

Pisemne prace 
sprawdzające wiedzę i 
umiejętności 
stanowiące podstawę 
zaliczenia 
przedmiotu. 

2 2 

Razem AS: 30 AN:  30 
 

B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 
 

Lp. Metody studiowania Opis 
Liczba godzin 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 
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1. Studiowanie 
przyczynowo-skutkowe 
z wykorzystaniem 
literatury 

Pogłębianie wiedzy 
zdobytej na wykładach i 
ćwiczeniach poprzez 
samodzielne 
studiowanie literatury 
obowiązkowej, 
zalecanej oraz 
artykułów z czasopism 
fachowych. 

30 30 

2. Analiza notatek z 
wykładów i ćwiczeń 

Skrupulatne zapoznanie 
się z materiałem 
przekazanym na 
wykładach i 
ćwiczeniach. 

25 25 

3. Rozwiązywanie testów i 
zadań 

Utrwalanie 
przekazanego 
materiału oraz 
kształtowanie 
umiejętności w zakresie 
praktycznego 
wykorzystania 
posiadanej wiedzy. 

15 15 

Razem BS:  70 BN: 70 

 
Razem AS+BS = 30 + 70 = 100    Razem AN+BN =30 + 70 = 100 
Egzamin (E) = 3      Egzamin (E) = 3 
Łącznie AS+BS+E= 103      Łącznie AN+BN+E = 103 
 

14. Słowa klucze: bezrobocie, inflacja, makroekonomiczna polityka państwa, równowaga makroekonomiczna, 
wzrost gospodarczy 

15. Treść przedmiotu: 
1.Wprowadzenie do makroekonomii. 
2.Rachunek dochodu narodowego. 
3.Podstawowe współzależności agregatowe w gospodarce rynkowej. 
4.Rola państwa w gospodarce. 
5.Budżet państwa i polityka fiskalna. 
6.Bank centralny i polityka pieniężna. 
7.Bezrobocie. 
8.Inflacja. 
9.Wzrost i rozwój gospodarczy. 
10.Cykl koniunkturalny. 
11.Makroekonomia gospodarki otwartej. 

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 

GMIN1_W01 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu fakty, 
zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie 
wyjaśniające złożone zależności między nimi, 
stanowiące podstawową wiedzę z zakresu 
ekonomii i finansów, w połączeniu z geografią 
ekonomiczno-społeczną i gospodarką 

Kolokwium 
pisemne, egzamin 

pisemny. 

Wzorcowe 
zestawy pytań, 
zasady oceniania, 
prace pisemne 
studentów. 
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przestrzenną oraz naukami o zarządzaniu i 
jakości. 

                                                                     Umiejętności 

 
GMIN1_U02 
 
 
 
 
 

Potrafi w praktyce wykorzystywać posiadaną 
wiedzę, w tym formułować i rozwiązywać złożone i 
nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w 
warunkach niepewności, wymagające łączenia 
umiejętności z zakresu ekonomii i gospodarki 
przestrzennej, w szczególności z użyciem 
różnorodnych materiałów źródłowych oraz 
narzędzi oferowanych w ramach Systemów 
Informacji Przestrzennej (GIS) i innych 
zaawansowanych technik informacyjno-
komunikacyjnych. 

Kolokwium 
pisemne, egzamin 

pisemny. 

Wzorcowe 
zestawy pytań, 
zasady oceniania, 
prace pisemne 
studentów. 

GMIN1_U05 
 

Potrafi w komunikować się z otoczeniem z użyciem 
specjalistycznej terminologii z zakresu ekonomii i 
finansów, geografii społeczno-ekonomicznej i 
gospodarki przestrzennej oraz nauki o zarządzaniu 
i jakości. 

Kolokwium 
pisemne, egzamin 

pisemny. 

Wzorcowe 
zestawy pytań, 
zasady oceniania, 
prace pisemne 
studentów. 

                                                               Kompetencje społeczne 

GMIN1_K01 
 
 
 
 
 

Jest gotów do systematycznej i krytycznej 
samooceny własnej: wiedzy, umiejętności i 
kompetencji a także ciągłego uzyskiwania nowej 
wiedzy, doskonalenia umiejętności i kształtowania 
kompetencji społecznych. 

Ocena aktywności 
studentów w 
dyskusji na 

ćwiczeniach. 

Arkusz oceny 
aktywności na 
ćwiczeniach. 

 
 

17. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu: 
 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

Opis Udział w ocenie 
z przedmiotu  

(w %)* 

1. Egzamin pisemny bez 
możliwości 
korzystania z 
podręczników 

Praca pisemna obejmująca: test wyboru, test 
dopasowania, pytania otwarte. 
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie 
zaliczenia z ćwiczeń. 
Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z przedmiotu 
jest zaliczenia ćwiczeń oraz uzyskanie co najmniej 51% z 
egzaminu. 
Sposób ustalania oceny końcowej z przedmiotu: 70% 
ocena z pracy egzaminacyjnej oraz 30% ocena z 
ćwiczeń. Praca egzaminacyjna oraz ćwiczenia są 
oceniane w punktach. Na ocenę z ćwiczeń składa się 
ocena z prac pisemnych zaliczeniowych, na podstawie 
których prowadzący zalicza ćwiczenia oraz ocena 
aktywności studentów na ćwiczeniach w 5%. 
Prowadzący ćwiczenia zalicza przedmiot w Wirtualnym 
Dziekanacie w skali zaliczono/nie zaliczono i przekazuje 
wykładowcy protokół zawierający informację o stopniu 
osiągnięcia efektów uczenia się studenta wyrażoną w % 
maksymalnej sumy punktów możliwych do uzyskania na 
ćwiczeniach. 

70% 

2 Kolokwium pisemne Prace pisemne obejmujące pytania testowe, pytania 
otwarte i zadania. 

25% 
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3. Aktywność na 
zajęciach 

Udział w dyskusji i aktywność na ćwiczeniach. 5% 

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu wynosi 
minimum 30% 

18. Literatura 
      Literatura obowiązkowa: 

1. Begg D., Vernasca G., Fischer S., Dornbusch R.: Makroekonomia. Wyd. PWE, Warszawa, 2014. 
2. Dach Z., Szopa B. (red.): Podstawy makroekonomii, PTE, Kraków, 2007. 
3. Kwiatkowski E., Milewski R.: Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa, 2009. 

 
      Literatura zalecana: 

1. Samuelson P., Nordhaus W.: Ekonomia, tom 2, PWN, Warszawa, 2008. 
2. Ostoj I., Pietrucha J., Tusińska M.: Makroekonomia. Studia przypadków. Wyd. UE Katowice, Katowice, 2013. 
3. Jarmołowicz W. (red.): Podstawy ekonomii, wyd. AE w Poznaniu, Poznań, 2008. 
 

19. Język wykładowy: polski 

   20. Zalecenia prowadzących przedmiot: wykład – projektor multimedialny / / ćwiczenia – zwykła sala 
 

 

Analiza ekonomiczno-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:  
       j. polski: Analiza ekonomiczno-przestrzenna 

    j. angielski: Spatial-economic analysis 
 

2. Kod przedmiotu: {nie wypełniać} 
 Liczba punktów ECTS: 4 

    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 Piotr Gibas 
                              Ćwiczenia: dr Piotr Gibas, mgr Agnieszka Majorek 
                              Laboratorium: … 
                              Egzaminator: prof. dr hab. Krystian Heffner, dr Piotr Gibas 

6. Katedra prowadzącego: Katedra Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej 

7. Liczba godzin kontaktu ze studentem: 
 

Forma zajęć Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład 30 15 

Ćwiczenia 30 18 

Lektoraty   

Laboratoria   

Seminarium   

e-learning   

inne    

Razem godzin: 60 33 

egzamin (godz.) 3 3 
 

 
8. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr 
    Rok rozpoczęcia przedmiotu: 1 
    Semestr rozpoczęcia przedmiotu: 2 

9. Stopień kształcenia: (lic.) 
     
 

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

11. Wymagania  
         Obowiązkowe: … 
         Zalecane: … 

12. Cele przedmiotu:  
Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami i technikami wykorzystywanymi w badaniu struktur 
przestrzennych, zróżnicowania układów społeczno-gospodarczych w przestrzeni i analizie poziomu rozwoju 
jednostek przestrzennych, w tym miast. 

 

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

Lp. Metody nauczania Opis 
Liczba godzin 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

1. Wykład aktywny  
z wykorzystaniem 
technik 
multimedialnych 

Techniki 
multimedialne 
wykorzystywane są 
do przedstawiania 
przykładów 
ilustrujących 
analizowane 
problemy teoretyczne 
(tabele, wykresy, 
mapy) 

30 15 

2. Laboratorium 
komputerowe 

Studenci pracują w 
oparciu o wcześniej 
przygotowane dane 
ilościowe obrazujące 
problem bądź daną 
jednostkę 
przestrzenną 

28 16 

3. Rozwiązywanie zadań i 
testów 

Test zaliczeniowy 2 2 

Razem AS: 60 AN:  33 
 

B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 
 

Lp. Metody studiowania Opis 
Liczba godzin 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

1. Rozwiązywanie studiów 
przypadku 

Analiza materiałów 
ilościowych i 
jakościowych 
wykonywana w oparciu 
o poznane techniki i 
metody badawcze 

30 45 

2. Analiza notatek z 
wykładów i ćwiczeń 

Analiza materiałów 
przekazanych przez 
prowadzącego 

10 22 

Razem BS: 40 BN: 67 

 
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: struktury przestrzenne, typologia, wskaźniki rozwoju lokalnego i regionalnego, standaryzacja, 
korelacja przestrzenna 
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15. Treść przedmiotu: 
1. Wiadomości wstępne. 
2. Podstawowe pojęcia metody analizy ekonomiczno-przestrzennej. 
3. Teoretyczne podstawy identyfikacji struktur przestrzennych. 
4. Podstawy kwantyfikacji zmiennych przestrzennych. 
5. Uzyskiwanie danych i informacji do analizy ekonomiczno-przestrzennej. 
6. Statystyczno-kartograficzne charakterystyki zjawisk. 
7. Mierniki koncentracji i lokalizacji przestrzennej. 
8. Mierniki jednorodności i zróżnicowania przestrzennego. 
9. Taksonomiczne metody analizy przestrzennej. 
10. Taksonomiczne metody grupowania i porządkowania obiektów. 
11. Analiza czynnikowa w badaniach przestrzennych. 

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 

GMIN1_W02 
 
 
 
 
 
GMIN1_W03  
 
 

Zna i rozumie metodykę badań przestrzennych w 
zakresie dyscypliny ekonomia i finanse, w tym 
zna najważniejsze metody matematyczno-
statystyczne i narzędzia informatyczne służące 
do gromadzenia, analizy i prezentacji danych 
odzwierciedlających procesy gospodarki 
miejskiej i nieruchomości 

Zna i rozumie relację metod wykorzystywanych w 
analizie ekonomiczno-przestrzennej,  
w szczególności służących do badania 
gospodarki miejskiej do innych typów metod 
naukowych, w tym zwłaszcza jakościowych 
wykorzystywanych szczególnie w naukach 
społecznych 

Praca indywidualna 
oraz rozwiązywanie 
studiów przypadku 

Test 
wielokrotnego 

wyboru bez 
możliwości 
korzystania  
z notatek 

                                                                     Umiejętności 

GMIN1_U02  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GMIN1_W03  
 

Potrafi wykorzystując posiadaną wiedzę do 
sformułowania problemu badawczego oraz 
zaproponować metodę rozwiązania problemu  
z zakresu gospodarki miejskiej i nieruchomości, 
w taki sposób, by wyniki ułatwiły podjęcie 
decyzji w warunkach niepewności  
z uwzględnieniem właściwego doboru źródeł, 
dokonywania ich oceny, syntezy informacji, 
doboru i stosowania właściwych narzędzi,  
w tym zaawansowanych technik informacyjno-
komunikacyjnych. 

Potrafi zgromadzić, scalić, przekształcić  
i interpretować dane i meta dane potrzebne do 
analizowania i prognozowania procesów  
w ekonomii, w szczególności w gospodarce 
miejskiej i nieruchomościach z wykorzystaniem 
metod i narzędzi fundamentalnych dla badań 
ekonomicznych i analiz przestrzennych 

Praca indywidualna 
oraz rozwiązywanie 
studiów przypadku 

Praca 
indywidualna 

                                                               Kompetencje społeczne 

GMIN1_K02  
 
 

Jest gotów do uznawania roli analizy 
ekonomiczno-przestrzennej w rozwiązywaniu 
problemów poznawczych i praktycznych, w tym 

Praca indywidualna 
oraz rozwiązywanie 
studiów przypadku 

Praca 
indywidualna 
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zwłaszcza w obszarze gospodarki miejskiej i 
nieruchomości oraz jest przygotowany do 
zasięgania opinii ekspertów z tej dziedziny oraz 
właściwego odczytywania wyników ich analiz 

 

17. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu: 
 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

Opis Udział w ocenie z przedmiotu  (w %)* 

1. Praca indywidualna Kolokwium zaliczeniowe 
przeprowadzane na 
komputerach, wymagające 
od studentów wykorzystanie 
wybranej metody analizy 
ekonomiczno-przestrzennej 
do rozwiązania studium 
przypadku 

50 

2. Test wielokrotnego 
wyboru bez 
możliwości 
korzystania z notatek 

Egzamin pisemny 50 

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu wynosi 
minimum 30% 

18. Literatura 
      Literatura obowiązkowa: 

1. J. Runge, Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej - elementy metodologii, wybrane narzędzia 
badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007. 

2. K. Heffner, P. Gibas, Analiza ekonomiczno-przestrzenna, Akademia Ekonomiczna Katowice, Katowice 2007. 
3. Taksonomia struktur w badaniach regionalnych, pod red. Strahl D., Wydawnictwo AE Wrocław, Wrocław 

1999. 
4. Badania przestrzenne rynku i konsumpcji. Przewodnik metodyczny, pod red. S. Mynarskiego, PWN, 

Warszawa 1992. 
 

      Literatura zalecana: 
1. Suchacki B. (red.): Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych. Wyd. C.H. 

Beck, Warszawa, 2010. 
2. Suchacki B. (red.): Ekonometria przestrzenna. Modele zaawansowane. Wyd. C.H. Beck, Warszawa, 2012 
3. Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, pod 

red. Zeliasia A., Wydawnictwo AE Kraków, Kraków 2000. 
4. W. Ostasiewicz, Techniki i procedury badań statystycznych, (w:) Sytuacja społeczna Dolnego Śląska, AE we 

Wrocławiu, Opole 2000. 

19. Język wykładowy: polski 

   20. Zalecenia prowadzących przedmiot:  
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Przedsiębiorczość w mieście  

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:  
       j. polski: Przedsiębiorczość w mieście 

    j. angielski: Public and city entrepreneurship  
 

2. Kod przedmiotu: {nie wypełniać} 
Liczba punktów ECTS: 3 

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 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 Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

wykład 15 9 

ćwiczenia   

lektoraty   

laboratoria   

seminarium   

e-learning   

inne    

Razem godzin: 15 9 

egzamin (godz.)   
 

 
8. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr 
    Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2020 
    Semestr rozpoczęcia przedmiotu: II 

9. Stopień kształcenia: (lic.) 
     
 

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

 

11. Wymagania  
         Obowiązkowe: - 
         Zalecane: - 

12. Cele przedmiotu:  
 

1. Zrozumienie istoty przedsiębiorczości i zapoznanie studentów z ewolucją tego zjawiska  
2. Charakterystyka podstawowych rodzajów przedsiębiorczości: indywidualnej, korporacyjnej, w sektorze 

publicznym i społecznym, w mieście 
3. Zrozumienie zasad i instrumentów działania przedsiębiorcy w sektorze publicznym i społecznym 
4. Refleksja nad uwarunkowaniami procesu tworzenia i wdrażania innowacji w mieście 
5. 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: 
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Lp. Metody nauczania Opis 
Liczba godzin 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

1. Wykład interaktywny Wykorzystanie 
dyskusji, studiów 
przypadków do 
rozwiązywania 
problemów, 
poszukiwanie 
związków 
przyczynowo-
skutkowych 

15 15 

Razem AS: 15 AN:  15 
 

B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 
 

Lp. Metody studiowania Opis 
Liczba godzin 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

1. Studiowanie 
przyczynowo-skutkowe 
z wykorzystaniem 
literatury 
 

Samodzielne 
poszukiwanie 
rozwiązań wybranych 
problemów 
 

30 30 

2. Analiza notatek z 
wykładów 
 

Przyswojenie materiału 
zaprezentowanego na 
wykładach 
 

20 20 

3. Praca w terenie 
 

Przeprowadzanie 
wywiadów z osobami 
związanymi z 
zarządzaniem w 
organizacjach 
publicznych, analiza 
przypadków 

10 10 

…     

Razem BS: 60 BN: 60 

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

14. Słowa klucze: przedsiębiorczość publiczna, przedsiębiorczość miast, przedsiębiorczość w mieście 
 

15. Treść przedmiotu: 
1. Pojęcie przedsiębiorczości, jej typy i atrybuty przedsiębiorcy. 
2. Struktura procesu przedsiębiorczego. 
3. Pojęcie sektora publicznego i społecznego. 
4. Przesłanki rozwoju przedsiębiorczości w sektorze publicznym, społecznym  i w miastach. 
5. Przejawy i przykłady przedsiębiorczości publicznej, społecznej i przedsiębiorczości w miastach. 
6. Czynniki sprzyjające i bariery rozwoju przedsiębiorczości w miastach. 
7. Podstawowe definicje i poglądy na rozwój miast. 
8. Model miasta innowacyjnego. 
9. Miasta innowacyjne - moda czy konieczność. 
10. Przedsiębiorczość miast, czy przedsiębiorczość w mieście. 
11.  Miasta innowacyjne w Polsce i na świecie. 
12. Instrumenty i metody rozwoju przedsiębiorczości publicznej - podstawy zarządzania przedsiębiorczego. 

 

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 

                                                                         Wiedza 

GMIN1_W04 
 
 
 
 
 

Identyfikuje najważniejsze podmioty 
gospodarujące w zakresie ekonomii,  
w szczególności gospodarki miejskiej  
i nieruchomości oraz charakteryzuje zasady ich 
działania  (w sposób pogłębiony opisuje działania 
podejmowane w ramach przedsiębiorczości 
miejskiej) 

Test Lista pytań, karty 
odpowiedzi 

 

GMIN1_W08 
 

Zna i rozumie formy indywidualnej 
przedsiębiorczości w zakresie twórczego 
projektowania rozwiązań na rzecz gospodarki 
miejskiej i nieruchomości (rozumie istotę procesu 
przedsiębiorczego oraz jego specyfikę w sektorze 
publicznym) 

Test Lista pytań, karty 
odpowiedzi 

 

                                                                     Umiejętności 

GMIN1_U07 
 
 
 

Potrafi planować i organizować pracę 
indywidualną oraz zespołową, a także 
współdziałać w ramach prac zespołowych  
i interdyscyplinarnych rozwiązując problemy  
z zakresu ekonomii miejskiej i nieruchomości oraz 
dyscyplin pokrewnych (poprawnie interpretuje  
i wyjaśnia działania w ramach przedsiębiorczości 
miejskiej) 

Ocena 
zaprezentowanej 
prezentacji i/lub 

pracy projektowej 

Zarchiwizowane 
opisy pracy 
projektowej 

 

                                                               Kompetencje społeczne 

GMIN1_K04 Jest gotów do działań przedsiębiorczych (Student 
podejmuje inicjatywy których celem jest 
podnoszenie jakości życia w środowisku 
miejskim) 

Grupowe 
rozwiązywanie 

problemów 
związanych z 

analizą 
funkcjonowania 

miasta 
 

Ocena jakości 
pracy w grupie i 

kapitału 
społecznego 
studenta w 

konsekwencji 
obserwacji 

uczestniczącej 
prowadzącego 

zajęcia 
 

 
 

17. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu: 
 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

Opis Udział w ocenie z przedmiotu  (w %)* 

1. Praca pisemna bez 
możliwości 
korzystania z 
podręczników 

Praca pisemna lub 
odpowiedź ustna bez 
możliwości korzystania z 
podręczników 

80% 

2. Praca grupowa Raport z wykonanych 
ćwiczeń 

20% 

* 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. T. Kraśnicka, Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej, AE, Katowice, 

2002. 
2. Innowacje i przedsiębiorczość : praktyka i zasady / Peter F. Drucker ; przekł. Andrzej Ehrlich. - Warszawa 

: Państ. Wydaw. Ekonomiczne, 1992. - 285, [1] s. ; 21 cm. - ISBN 83-208-0870-7.  
3. D. Osborne, T. Gaebler, Rządzić inaczej, Media Rodzina, Poznań 1995 i wyd. następne.  
4. Z. Barczyk, Przedsiębiorczość i samorządność lokalna, Oficyna Wydawnicza GWSP, Chorzów, 2004. 

5. Domański R. — Miasto innowacyjne, Warszawa, 2011, Biuletyn KPZK PAN   
      Literatura zalecana: 

1. M. Bednarczyk: Organizacje publiczne - zarządzanie konkurencyjnością, Kraków, 2001.  
2. B. Piasecki.: Mała firma w teoriach ekonomicznych, w: Ekonomika i zarządzanie małą firmą, praca 

zbiorowa pod redakcją B. Piaseckiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Łódź 2001.  
3. M. Bratnicki, J. Strużyna, (2001) Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny. Wydawnictwo Akademii 

Ekonomicznej w Katowicach, Katowice. 
4. A. Ochojski, Przedsiębiorczość sektora publicznego. W: Praca zbiorowa pod red. naukową A. Klasika 

pt.: Przedsiębiorczość i konkurencyjność, a rozwój regionalny. Wydawnictwo AE w Katowicach, 
Katowice 2006. 

 

19. Język wykładowy: polski 

   20. Zalecenia prowadzących przedmiot: - 
 

 

Statystyka  

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:  
        j. polski: STATYSTYKA 

    j. angielski: STATISTICS 
 

2. Kod przedmiotu: {nie wypełniać} 
 Liczba punktów ECTS: 4,0 

    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  JAN ACEDAŃSKI 
                             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 Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

wykład 15 15 

ćwiczenia 30 15 

lektoraty - - 

laboratoria - - 

seminarium - - 

e-learning - - 
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inne  - - 

Razem godzin: 45 30 

egzamin (godz.) 3 3 
 

 
8. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr 
    Rok rozpoczęcia przedmiotu: 1 
    Semestr rozpoczęcia przedmiotu: 2 

9. Stopień kształcenia: (lic.) 
     
 

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

 

11. Wymagania  
         Obowiązkowe: brak 
         Zalecane: brak 

12. Cele przedmiotu:  
 

Wprowadzenie do metod statystycznych mających zastosowanie w analizie zjawisk ekonomicznych i społecznych, 
modelowania w ekonometrii, prognoz społeczno-ekonomicznych i w podejmowania decyzji polityczno-gospodarczych  
w mikro i makroskali. 
 

 
13. Metody nauczania i studiowania: 

 
A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym: 
 

Lp. Metody nauczania Opis 
Liczba godzin 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

1. Wykład z 
wykorzystaniem 
technik 
multimedialnych 

Przekaz werbalny z 
zastosowaniem interaktywnej 
komunikacji ze studentami oraz 
techniki multimedialnej. 

30 15 

2. Ćwiczenia aktywne 
na komputerach 

Rozwiązywanie testów i zadań  
z zastosowaniem komputera 

15 15 

Razem AS: 45 AN:  30 
 

 
B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 

 

Lp. 
Metody 

studiowania 
Opis 

Liczba godzin 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

1. Studiowanie 
przyczynowo -
skutkowe z 
wykorzystaniem 
literatury 

Wykorzystania notatek  
z wykładów i ćwiczeń. 
 

35 35 

2. Rozwiązywanie 
testów i zadań 

Rozwiązywanie testów i zadań  
z zastosowaniem komputera 
i tylko własnych obliczeń. 
Opanowanie zwykłego sposobu 
obliczeń numerycznych przy 
użyciu kalkulatora. 

20 35 

Razem BS: 55 BN:70 

 
Razem AS+BS = 100                      Razem AN+BN = 100 
Egzamin (E) = 3      Egzamin (E) = 3  
Łącznie AS+BS+E= 103     Łącznie AN+BN+E = 103 
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14. Słowa klucze: analiza struktury, cecha statystyczna, hipoteza i test statystyczny, wnioskowanie statystyczne, 
zbiorowość generalna 

15. Treść przedmiotu: 
 
I. Podstawowe pojęcia statystyki opisowej. 
1. Zbiorowość statystyczna, jednostka i cecha statystyczna, graficzna prezentacja danych statystycznych. 
2. Etapy badania statystycznego: analiza struktury zbiorowości, analiza współzależności zjawisk, wnioskowanie 
statystyczne. 
3. Współczynniki stosowane przy porównywaniu zbiorowości statystycznych. 
II. Analiza struktury zbiorowości. 
1.Rozkłady empiryczne, prezentacja rozkładów wartości cechy w szeregach rozdzielczych. 
2. Parametry rozkładu: parametry położenia, pozycyjne i zmienności wartości cechy statystycznej. 
3. Równość Pearsona. 
4. Analiza porównawcza : asymetria rozkładu wartości cechy statystycznej: metody badania asymetrii, 
współczynniki zmienności, standaryzacja i normalizacja cechy statystycznej. 
5.Analiza poziomu nierównomierności cech w badaniach społecznych. Miary koncentracji: krzywa Lorenza i 
współczynnik Lorenza oraz współczynnik koncentracji Giniego. 
III. Analiza współzależności zjawisk. 
1. Zależność statystyczna: miary zależności korelacyjnej cech mierzalnych i jakościowych, opartych na rozkładzie 
chi-kwadrat. Współczynnik Pearsona, współczynnik korelacji rang Spearmana. 
2. Liniowa zależność regresyjna zmiennych statystycznych. Metoda najmniejszych kwadratów. Wariancja składnika 
resztowego. Współczynnik zbieżności fi-kwadrat i współczynnik determinacji. Zastosowanie funkcji regresji do 
prognozowania wartości jednej cechy, przy ustalonym poziomie drugiej cechy. 
IV. Analiza dynamiki zjawisk ekonomiczno-społecznych. 
1. Szereg czasowy. 
2. Metody eliminacji wahań sezonowych i wyodrębniania tendencji rozwojowej: metoda mechaniczna średnich 
ruchomych, metoda analityczna dopasowania odpowiedniej funkcji do danych szeregu czasowego. 
3. Wahania okresowe. Wyznaczanie statystyczne rozmiarów wahań okresowych poprzez ustalanie wskaźników 
sezonowości lub absolutne poziomy wahań sezonowych. 
4. Wyodrębnianie wahań przypadkowych. Współczynnik zmienności resztowej. 
Wnioskowanie statystyczne. 
I. Elementy rachunku prawdopodobieństwa. 
1. Podstawowe pojęcia rachunku prawdopodobieństwa. 
2. Rozkład normalny i jego parametry 
II. Wnioskowanie statystyczne. 
1. Statystyki z próby. 
2.Estymacja punktowa i przedziałowa. Przedziały ufności dla podstawowych parametrów rozkładu i dla 
prawdopodobieństwa. Minimalna liczebność próby losowej. 
3.Weryfikacja hipotez statystycznych: testowanie hipotez parametrycznych i nieparametrycznych. 
 

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 

GMIN1_W02 Zna i rozumie metodykę badań w zakresie 
dyscypliny ekonomia i finanse, w tym zna 
najważniejsze metody matematyczno-
statystyczne i narzędzia informatyczne 
gromadzenia, analizy i prezentacji danych 
odzwierciedlających procesy gospodarki 
miejskiej i nieruchomości. 

Dyskusja na 
zajęciach, zadania 
domowe,  kolokwia 
oraz egzamin 
pisemny 

Egzemplarze 
prac 
kolokwialnych i 
egzaminacyjnych 
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Umiejętności 

GMIN1_U02 
 
 
 
 
 
 
 
 
GMIN1_U03 

Potrafi wykorzystując posiadaną wiedzę 
formułować oraz rozwiązywać złożone  
i nietypowe problemy gospodarki miejskiej  
i nieruchomości, a także podejmować decyzje  
w warunkach niepewności z uwzględnieniem 
właściwego doboru źródeł, dokonywania ich 
oceny, syntezy informacji, doboru i stosowania 
właściwych narzędzi, w tym zaawansowanych 
technik informacyjno-komunikacyjnych. 
Potrafi gromadzić i interpretować dane potrzebne 
do analizowania i prognozowania procesów w 
ekonomii, w szczególności w gospodarce miejskiej 
i nieruchomościach z wykorzystaniem metod i 
narzędzi fundamentalnych dla badań 
ekonomicznych i analiz przestrzennych. 

Dyskusja na 
zajęciach, zadania 

domowe,  kolokwia 
oraz egzamin 

pisemny 
 
 
 
 

Dyskusja na 
zajęciach, zadania 

domowe,  kolokwia 
oraz egzamin 

pisemny 
 

Egzemplarze 
prac 

kolokwialnych i 
egzaminacyjnych 

 
 
 
 
 

Egzemplarze 
prac 

kolokwialnych i 
egzaminacyjnych 

 

                                                             
Kompetencje społeczne 

GMIN1_K01 
 
 
 
 
GMIN1_K02 

Dokonuje systematycznej i krytycznej samooceny 
posiadanej wiedzy, własnych umiejętności i 
kompetencji oraz oceny odbieranych treści z 
zakresu ekonomii, w szczególności gospodarki 
miejskiej i nieruchomości. 
Jest gotów do uznawania roli 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 na 
zajęciach, zadania 
domowe  
 
 
Dyskusja na 
zajęciach, kolokwia, 
egzamin pisemny 
 

Notatki 
prowadzącego 
zajęcia, kolokwia 
 
Egzemplarze 
prac 
kolokwialnych i 
egzaminacyjnych 

 
 

17. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu: 
 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

Opis Udział w ocenie z przedmiotu  (w %)* 

1. Egzamin pisemny bez 
możliwości 
korzystania  
z podręczników 

Egzamin z zagadnień 
teoretycznych oraz 
znajomości analizy 
statystycznej i metod 
obliczeniowych 

70% 

2. Inne Punkty zdobyte podczas 
ćwiczeń (kolokwia, 
aktywność, obecność) 

30% 

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu wynosi 
minimum 30%. 
 

18. Literatura 
 
      Literatura obowiązkowa: 

1. M. Balcerowicz-Szkutnik, E. Sojka, W. Szkutnik: Statystyka z elementami demografii, Wydawnictwo UE w 
Katowicach, Katowice, 2018. 

2. M. Balcerowicz-Szkutnik, E. Sojka, W. Szkutnik, Wnioskowanie statystyczne w przykładach i zadaniach, 
Wydawnictwo UE w Katowicach, 2016.  

3. G. Kończak, G. Trzpiot: Statystyka opisowa i matematyczna z arkuszem kalkulacyjnym Excel, 
Wydawnictwo UE  
w Katowicach, Katowice, 2018. 

4. E. Sojka, Statystyka w przykładach i zadaniach, Wydawnictwo Naukowe WSZiNS, Tychy, 2003. 
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      Literatura zalecana: 

1. S. Ostasiewicz, Z. Rusnak, U. Siedlecka: Statystyka. Elementy teorii i zadania. Wyd. AE Wrocław, 2011. 
2. M. Sobczyk: Statystyka. PWN Warszawa 2000.   
3. M. Sobczyk,  Statystyka. Podstawy teoretyczne. Przykłady i zadania. Wyd. UMCS Lublin, 2000.  

 

19. Język wykładowy: polski 

   20. Zalecenia prowadzących przedmiot: 
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Rok 2, semestr 3 

Analizy i prognozy rynków nieruchomości 

Usługi publiczne na obszarach miejskich 

Urban & Business Lab I - Projektowanie rozwiązań na rzecz gospodarki miejskiej i nieruchomości 

GIS w gospodarce miejskiej i nieruchomościach 

Strategie i ocena efektywności inwestycji na rynku nieruchomości SPEC:NIERUCHOMOŚCI 

Metody analizy miejskiej i regionalnej SPEC: PRM 

 

Analizy i prognozy rynków nieruchomości  

KARTA OPISU PRZEDMIOTU {wg Zarządzenia Rektora UE Katowice nr 56/2019} 

1.Nazwa przedmiotu:  
       j. polski: Analizy i prognozy rynków nieruchomości 

    j. angielski: Real estate market analyzes and forecast 
 

2. Kod przedmiotu: {nie wypełniać} 
 Liczba punktów ECTS: 4 

    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 
                              Laboratorium: … 
                              Egzaminator: dr Radosław Cyran  / dr Adam Polko 

6. Katedra prowadzącego: Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych, Katedra Gospodarki Przestrzennej  
i Środowiskowej 

7. Liczba godzin kontaktu ze studentem: 
 

Forma zajęć Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

wykład 30 18 

ćwiczenia 30 18 

lektoraty   

laboratoria   

seminarium   

e-learning   

inne    

Razem godzin: 60 36 

egzamin (godz.) 3 3 
 

 
8. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr 
    Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2 
    Semestr rozpoczęcia przedmiotu: 3 

9. Stopień kształcenia: (lic.) 
     
 

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

 

11. Wymagania  
         Obowiązkowe: wiedza z zakresu zasad gospodarowania nieruchomościami oraz analizy ekonomiczno-
przestrzennej 
         Zalecane: obsługa programu Excel 

12. Cele przedmiotu:  
       - przekazanie wiedzy z zakresu podstawowych pojęć i mechanizmów kształtujących rynek nieruchomości,  
       - zaprezentowanie metod analizy i prognozy dla rynku nieruchomości mieszkaniowych i nie mieszkaniowych,  
       - wskazanie czynników wpływających na rozwój lokalnych rynków nieruchomości. 

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

Lp. Metody nauczania Opis 
Liczba godzin 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

1. 
Wykład aktywny z 
wykorzystaniem technik 
multimedialnych 

Prezentacja zagadnień 
teoretycznych i praktycznych 

16 10 

2. 
Wykład z wykorzystaniem 
studiów przypadków 

Wykład  wykorzystujący 
przykładowe analizy 
lokalnych rynków 
nieruchomości oraz 
potencjału ich rozwoju 

14 8 

3. 
Ćwiczenia aktywne z 
wykorzystaniem studiów 
przypadków 

Wykorzystanie studiów 
przypadków; introspekcji 
(ocena faktów; 
uzasadnienie); 
rozwiązywanie studiów 
przypadku; analiza ilościowa 
i jakościowa rynku 
nieruchomości 

6 4 

4. Rozwiązywanie zadań 

Rozwiązywanie zadań z 
zakresu  podstawowych 
wskaźników 
charakteryzujących poziom 
rozwoju rynku 
nieruchomości 

8 5 

5. 
Ćwiczenia z 
wykorzystaniem 
komputera 

Sporządzanie oceny sytuacji 
mieszkaniowej dla wybranej 
gminy oraz analizy cen 
ofertowych i transakcyjnych 
mieszkań 

10 5 

6. Opracowanie projektów 
Opracowanie projektu w 
zakresie analizy lokalnego 
rynku nieruchomości 

4 2 

7. Symulacje 

Prezentacja analizy 
ilościowej oraz jakościowej 
rynku nieruchomości w 
układzie jego segmentów 

2 2 

Razem AS: 60 AN:  36 
 

B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 
 

Lp. Metody studiowania Opis 
Liczba godzin 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

1. 
Analiza notatek z 
wykładów i ćwiczeń 

Studiowanie zagadnień 
prezentowanych w ramach 
przedmiotu 

6 8 

2. 

Studiowanie przyczynowo 
- skutkowe z 
wykorzystaniem 
literatury, raportów 

Analiza potencjału rozwoju 
rynku nieruchomości w 
ujęciu przyczyno-skutkowym 

4 8 

3. Studia bibliograficzne 

Analiza czynników 
wpływających na rozwój 
lokalnych rynków 
nieruchomości 

6 12 
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4. Rozwiązywanie zadań 

Rozwiązywanie zadań z 
zakresu  podstawowych 
wskaźników 
charakteryzujących poziom 
rozwoju rynku 
nieruchomości 

6 8 

5. Praca w grupach 
Praca w grupie 3-4 osób nad 
raportem 

6 10 

6. 
Analiza materiałów 
źródłowych 

Analiza danych 
statystycznych z zakresu 
potencjałów rozwoju 
rynków nieruchomości, 
oceny sytuacji 
mieszkaniowej 

4 6 

7. Przygotowanie raportu 
Opracowanie raportu nt. 
poziomu rozwoju lokalnego 
rynku nieruchomości 

8 12 

Razem BS: 40 BN: 64 

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: rynek nieruchomości, mieszkalnictwo, nieruchomości komercyjne, metody analizy rynku 

15. Treść przedmiotu: 
1. Podstawowe pojęcia sektora nieruchomości. 
2. Cechy i funkcje nieruchomości. 
3. Definicja, cechy i segmentacja rynku nieruchomości. 
4. Zasady obrotu nieruchomościami oraz koszty transakcyjne. 
5. Zasady oceny sytuacji mieszkaniowej w gminie. 
6. Zasady analizy i prognozy rynku nieruchomości mieszkaniowych. 
7. Popyt, podaż a cena na rynku nieruchomości mieszkaniowych. 
8. Modele zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. 
9. Analiza rynków nieruchomości mieszkaniowych w Polsce. 
10. Zasady analizy i prognozy rynku nieruchomości komercyjnych. 
11. Umowa najmu i rodzaje opłat w umowach zobowiązaniowych. 
12. Analiza rynków nieruchomości handlowych. 
13. Analiza rynków nieruchomości magazynowych. 
14.Analiza rynków nieruchomości hotelowych. 
15. Analiza rynków nieruchomości biurowych. 

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 

GMIN1_W02 
 
 
 
 
 
 
GMIN1_W05 
 
 

Zna i rozumie metodykę badań w zakresie 
dyscypliny ekonomia i finanse, w tym zna 
najważniejsze metody matematyczno-
statystyczne i narzędzia informatyczne 
gromadzenia, analizy i prezentacji danych 
odzwierciedlających procesy zachodzące na 
rynkach nieruchomości. 
Zna i rozumie relacje zachodzące między 
podmiotami na rynkach nieruchomości oraz ich 
otoczeniem regionalnym, krajowym  
i międzynarodowym.  

Kolokwium 1 i 2, 
raport 

 
 
 
 
 

Egzamin,  
raport 

Wersje 
papierowe 

kolokwium 1 i 2, 
raport w wersji 

papierowej 
 
 

Wersja 
papierowa 

egzaminu, raport 
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w wersji 
papierowej 

                                                                     Umiejętności 

GMIN1_U01 
 
 
 
 
 
GMIN1_U02 
 
 

Potrafi identyfikować i intepretować podstawowe 
zjawiska i procesy społeczno-ekonomiczne 
wpływające na funkcjonowanie i rozwój rynków 
nieruchomości z wykorzystaniem wiedzy  
z zakresu dyscypliny ekonomia i finanse oraz nauk 
pokrewnych. 
Potrafi wykorzystując posiadaną wiedzę 
formułować oraz rozwiązywać złożone  
i nietypowe problemy występujące w obrocie 
nieruchomościami, a także podejmować decyzje w 
warunkach niepewności z uwzględnieniem 
właściwego doboru źródeł, dokonywania ich 
oceny, syntezy informacji, doboru i stosowania 
właściwych narzędzi, w tym zaawansowanych 
technik informacyjno-komunikacyjnych. 

Egzamin,  
raport,  

kolokwium 1,2 
 
 
 

Raport 

Wersja 
papierowa 

egzaminu, raport 
w wersji 

papierowej, 
wersje 

papierowe 
kolokwium 1, 2 
Raport w wersji 

papierowej  

                                                               Kompetencje społeczne 

GMIN1_K02 
 
 
 
 
GMIN1_K05 

Jest gotów do uznawania roli rzetelnej wiedzy  
w rozwiązywaniu problemów poznawczych i 
praktycznych występujących w obrocie 
nieruchomościami oraz jest przygotowany do 
zasięgania opinii ekspertów. 
Jest gotów do odpowiedniego i odpowiedzialnego 
pełnienia ról zawodowych w ramach podmiotów 
uczestniczących w procesach zachodzących na 
rynkach nieruchomości, w tym przestrzegania 
etyki.  

Raport 
 
 
 
 

Raport,  
egzamin 

Raport w wersji 
papierowej 

 
 
 

Raport w wersji 
papierowej, 

wersja 
papierowa 
egzaminu 

 

17. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu: 
 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

Opis Udział w ocenie z przedmiotu  
(w %)* 

1. 

Egzamin pisemny bez 
możliwości 
korzystania z 
podręczników 

Egzamin składa się z 30 pytań, w tym: 20 
pytań to test jednokrotnego wyboru (po 
1 punkcie za pytanie), 10 pytań 
otwartych (po 3 punkty za pytanie). W 
sumie 50 punktów. 

50,00% 

2. Kolokwium pisemne 
Wyliczanie wskaźników rozwoju 
mieszkalnictwa w wybranej gminie 

20,00% 

3. Kolokwium pisemne 
Wyliczanie wskaźników dotyczących 
rynku mieszkaniowego i komercyjnego 

20,00% 

4. Raport 
Przygotowanie raportu nt. poziomu 
rozwoju lokalnego rynku nieruchomości 
(grupy 3-4 osoby) 

10,00% 

* 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. I. Foryś (red.), Obrót nieruchomościami, Wyd. Poltext, Warszawa 2009. 

      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. 
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2. M. Wagner, Rynek nieruchomości mieszkaniowych w strefie euro, Materiały i Studia nr 322, Narodowy 
Bank Polski, Warszawa 2016. 

3. C.H. Wurtzebach, Modern Real Estate, Wyd. John Wiley & Sons, INC, 1994. 
4. Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce, 

Narodowy Bank Polski, dane za ostatnie kwartały. 

19. Język wykładowy: polski 

   20. Zalecenia prowadzących przedmiot: 
 

 

Usługi publiczne 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:  
       j. polski: Usługi publiczne na obszarach miejskich 

    j. angielski: Public services in urban areas 
 

2. Kod przedmiotu: {nie wypełniać} 
 Liczba punktów ECTS: 3 

    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. dr hab. Florian Kuźnik, dr A. Ochojski, dr M. Baron 
                              Ćwiczenia: 
                              Laboratorium: 
                              Egzaminator: prof. dr hab. Florian Kuźnik, dr A. Ochojski, dr M. Baron 

6. Katedra prowadzącego: KBSiR 

7. Liczba godzin kontaktu ze studentem: 
 

Forma zajęć Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

wykład 30 15 

ćwiczenia   

lektoraty   

laboratoria   

seminarium   

e-learning   

inne    

Razem godzin: 30 15 

egzamin (godz.) 3 3 
 

 
8. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr 
    Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2 
    Semestr rozpoczęcia przedmiotu: 4 

9. Stopień kształcenia: (lic.) 
     
 

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

 

11. Wymagania  
         Obowiązkowe: Ekonomia miejska, Planowanie przestrzenne 
         Zalecane: - 

12. Cele przedmiotu:  
1. Wprowadzenie do zagadnień związanych z kształtowaniem oferty usług publicznych w ujęciu 

interdyscyplinarnym, łączącym wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, technicznych i prawnych.  
2. Uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie wielowymiarowych analiz procesu świadczenia usług publicznych 

na obszarach miejskich oraz formułowania rekomendacji dla polityki rozwoju obszarów miejskich 
wykorzystującej w tym celu usługi publiczne. 



77 
 

3. Rozwinięcie umiejętności przygotowywania i gotowości do wdrażania instrumentów służących zarządzaniu 
usługami publicznymi na obszarach miejskich. 

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

Lp. Metody nauczania Opis 
Liczba godzin 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

1. Wykład z 
wykorzystaniem 
technik 
multimedialnych 

Omówienie podstaw 
teoretycznych i 
metodycznych wraz  
z dyskusją  

20 10 

2. Prace studialne – 
raport 

Wykorzystanie 
studium przypadków 
oraz dyskusji do 
rozwiązywania 
problemów 

10 5 

Razem AS: 30 AN:  15 
 

B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 
 

Lp. Metody studiowania Opis 
Liczba godzin 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

1. Studia literaturowe  Lektura prac 
naukowych 

10 10 

2. Analiza materiałów 
źródłowych 

Analiza materiałów 
dotyczących studiów 
przypadku  

10 15 

3. Przygotowanie raportu Praca w grupach dot. 
umiejętności 
przygotowywania  
i gotowości do 
wdrażania 
instrumentów 
służących świadczeniu 
usług publicznych na 
obszarach miejskich 

10 20 

Razem BS: 30 BN: 45 

 
Razem AS+BS = 60                      Razem AN+BN = 60 
Egzamin (E) = 3                         Egzamin (E) = 3 
Łącznie AS+BS+E= 63     Łącznie AN+BN+E = 63 

14. Słowa klucze: oferta usług publicznych, modele świadczenia usług publicznych, infrastruktura i technologie w 
świadczeniu usług publicznych na obszarach miejskich, polityka rozwoju obszarów miejskich 

15. Treść przedmiotu: 
1. Usługi publiczne – pojęcia podstawowe, specyfika badań.  
2. Podstawy prawne regulujące świadczenie usług publicznych na obszarach miejskich 
3. Analiza procesu zarządzania usługami publicznymi 
4. Metody zarządzania usługami publicznymi 
5. Finansowanie usług publicznych na obszarach miejskich 
6. Konsumenci, klienci, użytkownicy usług publicznych 
7. Podmioty merytorycznie odpowiedzialne za usługi publiczne i ich kompetencje 
8. Podmioty odpowiedzialne za świadczenie usług publicznych oraz ich specyfika 
9. Procesy i struktury związane z zarządzaniem usługami publicznymi 
10. Współdziałanie podmiotów publicznych i prywatnych w świadczeniu usług publicznych na obszarach 
miejskich (partnerstwo, współdziałanie, koncesjonowanie, dzierżawa, itp.) 
11. Dziedziny problemów związanych z zarządzaniem usługami publicznymi 
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12.  Tworzenie rekomendacji menedżerskich związanych z zarządzaniem usługami publicznymi  
 

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 

GMIN1_W04 
 
 
 
 
 
GMIN1_W05 

Identyfikuje najważniejsze podmioty 
gospodarujące w zakresie ekonomii,  
w szczególności gospodarki miejskiej  
i nieruchomości oraz charakteryzuje zasady ich 
działania w warunkach procesów zarządzania 
usługami publicznymi w obszarach miejskich. 
Zna i rozumie relacje zachodzące między 
podmiotami gospodarującymi, w szczególności w 
ramach gospodarki miejskiej i nieruchomości oraz 
ich otoczeniem regionalnym, krajowym  
i międzynarodowym. 

Egzamin ustny 
Karta z 

notatkami z 
egzaminu 

                                                                     Umiejętności 

GMIN1_U03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GMIN1_U04 

Potrafi gromadzić i interpretować dane potrzebne 
do analizowania i prognozowania procesów w 
ekonomii, w szczególności  
w gospodarce miejskiej i nieruchomościach  
z wykorzystaniem metod i narzędzi 
fundamentalnych dla badań ekonomicznych  
i analiz przestrzennych. Stosuje analizy i prognozy 
na rzecz rozpoznania prawidłowości 
charakterystycznych dla świadczenia usług 
publicznych w obszarach miejskich. 
Potrafi posługiwać się systemami normatywnymi 
w celu rozwiązywania problemów z zakresu 
gospodarki miejskiej i nieruchomości, w tym  
z uwzględnieniem procesów w otoczeniu miast  
i regionów. 

Raport z realizacji 
projektu 

studialnego 
Raport studialny 

                                                               Kompetencje społeczne 

GMIN1_K03 
 
 
 
 
 
GMIN1_K05 

Jest gotów do uznawania roli rzetelnej wiedzy  
w rozwiązywaniu problemów poznawczych  
i praktycznych, w tym zwłaszcza w obszarze 
gospodarki miejskiej i nieruchomości oraz jest 
przygotowany do zasięgania opinii ekspertów 
realizujących zadania z zakresu usług publicznych. 
Jest gotów do odpowiedniego  
i odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych w 
ramach podmiotów gospodarki miejskiej  
i nieruchomości, w tym przestrzegania etyki 
zawodowej, a także dbałości o dorobek i tradycje 
zawodu. 

Raport z realizacji 
projektu 

studialnego i 
egzamin ustny 

Raport studialny 
i karta z 

notatkami z 
egzaminu 

 

17. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu: 
 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

Opis Udział w ocenie z przedmiotu (w %)* 

1. 
Egzamin ustny 

Dyskusja indywidualna 
dotycząca problematyki 

50 



79 
 

badań i wdrożeń w obszarze 
procesu świadczenia usług 
publicznych / zarządzania 
usługami publicznymi 

2. 

Raport z pracy 
studialnej 

Raport studialny 
realizowany w zespołach 
ilustrujący uwarunkowania i 
efekty procesu świadczenia 
usług publicznych w 
wybranym obszarze 
miejskim lub studium 
porównawcze 

50 

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu wynosi 
minimum 30% 

18. Literatura 
      Literatura obowiązkowa: 

1. Kuźnik F.: Polityka rozwoju i zarządzanie usługami publicznymi w strukturach samorządowych. Wyd. 
Polska Akademia Nauk KPZK PAN, Warszawa, 2012. 

2. F. Kuźnik i inni. (Barczyk S., Baron M., Biniecki J., Ochojski A., Szczupak B.): Efektywne świadczenie 
miejskich usług publicznych: analiza - zarządzanie - polityka. Wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu 
Ekonomicznego, Katowice, 2013.  

      Literatura zalecana: 
1. Studia przypadku – www 
2. Barczyk Z., (2004) Przedsiębiorczość i samorządność lokalna, Seria Dydaktyczna GWSP, Chorzów. 
3. Kożuch B.: Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji. Placet. Warszawa 2004. 
4. Osborne D., Gaebler T., Rządzić inaczej, Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań, 1992. 
5. Wojciechowski E. Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin Warszawa 2003. 

 

19. Język wykładowy: polski 

   20. Zalecenia prowadzących przedmiot: 
 

 

Urban & Business Lab I - Projektowanie rozwiązań na rzecz gospodarki miejskiej i nieruchomości 

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:  
       j. polski:  Urban & Business Lab I - Projektowanie rozwiązań  
                        na rzecz gospodarki miejskiej i nieruchomości 

    j. angielski: Urban & Business Lab I – Designing solutions for  
                         urban economy and real estate  
 

2. Kod przedmiotu: {nie wypełniać} 
 Liczba punktów ECTS: 4 

    Forma zaliczenia przedmiotu: 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. Adam Drobniak, prof. UE, dr Marcin Baron, dr Artur Ochojski, dr Adam Polko, 
PRAKTYCY TDJ Estate – mgr Bartłomiej Solik, Miasto Katowice, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – 
mgr Joanna Miśka) 
                              Ćwiczenia:  mgr Klaudia Plac, mgr Piotr Rykała, mgr Agnieszka Majorek, PRAKTYCY (TDJ Estate,  
                              Miasto Katowice, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – mgr Joanna Miśka) 
                              Laboratorium:  
                              Egzaminator:  dr hab. Adam Drobniak, prof. UE 
 

6. Katedra prowadzącego: Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych 

7. Liczba godzin kontaktu ze studentem: 
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Forma zajęć Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

wykład 30 15 

ćwiczenia 30 30 

lektoraty   

laboratoria   

seminarium   

e-learning   

inne    

Razem godzin: 60 45 

egzamin (godz.) 3 3 
 

 
8. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr 
    Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2 
    Semestr rozpoczęcia przedmiotu: 3 

9. Stopień kształcenia: (lic.) 
     
 

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

 

11. Wymagania  
         Obowiązkowe: Mikroekonomia, Makroekonomia 
         Zalecane: 

12. Cele przedmiotu:  
– Nabycie umiejętności rozwiązywania aktualnych problemów i wyzwań rozwoju biznesu w ramach studium 

przypadku realizowanego we współpracy z firmą 
– Uzasadnienie i dobór rozwiązania na podstawie różnorodnych koncepcji rozwoju firmy w kontekście studium 

przypadku realizowanego we współpracy firmą  
– Nabycie praktycznych umiejętności pracy zespołowej, tworzenia profesjonalnych raportów, analiz, 

prezentacji oraz współpracy w ramach studium przypadku z firmą. 

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

Lp. Metody nauczania Opis 
Liczba godzin 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

1. Wykład aktywny Prezentacja metodyki 
studium przypadku 

30 15 

2. Ćwiczenia aktywne z 
wykorzystaniem 
studiów przypadków 

Praca zespołowa nad 
studium przypadku, 
wizyta/-y studyjna/-e 
w firmie 

30 30 

Razem AS: 60 AN:  45 
 

B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 
 

Lp. Metody studiowania Opis 
Liczba godzin 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

1. Przygotowanie raportu Opracowanie raportu 
podsumowującego 
studium przypadku  

15 20 

2. Analiza materiałów 
źródłowych 

Zebranie i analiza 
materiałów źródłowych 
związanych ze studium 
przypadku 

10 15 

3. Praca w grupach  Podział i wykonanie 
prac związanych z 

10 10 
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analizą studium 
przypadku  

4 Analiza notatek z 
wykładu 

Weryfikacja i 
dopasowanie metodyki 
studium przypadku 
prezentowanej na 
wykładzie 

5 10 

Razem BS:40 BN: 55 

 
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: business lab, analiza problemu, kreatywne myślenie 

15. Treść przedmiotu: 
1. Definiowanie aktualnego problemu  / wyzwania rozwoju firmy (studium przypadku), w tym 
gromadzenie i analiza danych. 
2. Kreowanie różnorodnych rozwiązań dla wskazanego problemu, w tym wariantowanie rozwiązań. 
3. Wstępna strukturyzacja wybranych rozwiązań. 
4. Ocena wybranych rozwiązań wg kryteriów wykonalności i zapotrzebowania. 
5. Szczegółowa strukturyzacja wybranych rozwiązań, w tym opracowanie raportu zaliczeniowego oraz 
prezentacji. 
 

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 

GMIN1_W07  
 
 
 
 
GMIN1_W09 
 
 
 

Zna i rozumie podstawowe ekonomiczne, etyczne, 
prawne i inne uwarunkowania różnych rodzajów 
działań firm, w szczególności  
w kontekście ich wyzwań i koncepcji rozwoju  
w warunkach miejskich. 
Zna i rozumie zastosowania praktyczne wiedzy 
związanej z ekonomiką miejską i rynkiem 
nieruchomości w działalności podmiotu 
gospodarczego objętego studium przypadku 

Wykorzystanie 
nabytej wiedzy w 
pracy zespołowej 

nad studium 
przypadku 

Raport 
zaliczeniowy, 
prezentacja 

                                                                     Umiejętności 

GMIN1_U02  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GMIN1_U05 
 
 
 

Potrafi wykorzystując posiadaną wiedzę 
formułować oraz rozwiązywać złożone  
i nietypowe problemy rozwoju firm  
w kontekście gospodarki miejskiej i rynku 
nieruchomości, a na podstawie 
przeprowadzonych analiz rekomendować 
decyzje w warunkach niepewności  
z uwzględnieniem właściwego doboru źródeł, 
dokonywania ich oceny, syntezy informacji, 
doboru i stosowania właściwych narzędzi,  
w tym zaawansowanych technik informacyjno-
komunikacyjnych. 

Potrafi planować i organizować pracę 
indywidualną oraz zespołową nad studium 
przypadku, a także współdziałać w ramach prac 

Wykorzystanie 
nabytych 

umiejętności w 
bezpośrednich 

kontaktach z firmą 
w ramach studium 

przypadku 

Raport 
zaliczeniowy – 

raporty 
cząstkowe, 
prezentacje 
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GMIN1_U09 

zespołowych i interdyscyplinarnych 
rozwiązując problemy z zakresu rozwoju firmy 

Potrafi wykorzystując posiadaną wiedzę 
formułować oraz rozwiązywać praktyczne 
problemy gospodarki miejskiej i nieruchomości 
oraz wykonywać zadania typowe dla 
analizowanego studium przypadku 
firmy/miasta. 

                                                               Kompetencje społeczne 

GMIN1_K03 
 
 
 
GMIN1_K04  
 
 
GMIN1_K05 

Jest gotów do wypełniania różnego typu 
zobowiązań społecznych w zakresie gospodarki 
miejskiej i nieruchomości, w tym w kontakcie z 
firmami 
Jest gotów do działań przedsiębiorczych w 
zakresie kreowania rozwiązań dla problemu 
sformułowanego w ramach studium przypadku 
Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról 
związanych z analizą i rekomendowaniem decyzji 
w zakresie gospodarki miejskiej i nieruchomości 

Ocena sposobu 
prezentacji i 
rozwiązania 

problemu podczas 
spotkań w firmie i 

zajęć 
ćwiczeniowych 

Ocena 
dopasowania 

zaproponowane
go rozwiązania 

do potrzeb firmy  

 

17. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu: 
 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

Opis Udział w ocenie z przedmiotu  (w %)* 

1. Egzamin mieszany Prezentacja projektu  50% 

2. Projekt Opracowanie projektu – 
raportu zaliczeniowego 
prezentującego studium 
przypadku 

50% 

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu wynosi 
minimum 30% 

18. Literatura 
      Literatura obowiązkowa: 

1. Babbie E.: Badania społeczne w praktyce. Wyd. PWN, Warszawa, 2007. 
2. Drobniak, A., Ewaluacja, wybór, mechanizmy rozwoju w programach oraz projektach lokalnych i 

regionalnych. Doświadczenia z projektów badawczych współpracy międzynarodowej i 
międzykatedralnej. Studia Ekonomiczne. Transformacja gospodarki - konsumenci, przedsiębiorstwa, 
regiony, [red. B. Kos. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. - Nr 89 (2011). 

3. Drobniak A.: Podstawy oceny efektywności projektów publicznych. Wyd. AE Katowice, 2008. 
4. Drobniak A., Czornik M., Analiza preferencji społecznych w zakresie zagospodarowania obszaru Rondo-

Rynek - strefa I-C [w:] Wybór inwestora strategicznego dla potrzeb zagospodarowania centrum miasta 
poprzemysłowego. [red.] A. Drobniak, Wydaw. AE, Katowice, 2010. 

5. Drobniak, A., Koncepcja, procedura oraz kompleksowy zestaw kryteriów wyboru inwestora [W:] Wybór 
inwestora strategicznego dla potrzeb zagospodarowania centrum miasta poprzemysłowego [red.] A. 
Drobniak. - Katowice : Wydaw. AE, 2010 

 
      Literatura zalecana: 

1. Drobniak, W. Frenkiel: Portfel projektów jako narzędzie wdrażania strategii rozwoju lokalnego [w:] 
Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym, [red.] A. Klasik, F. Kuźnik. AE Katowice, 2001. 

2. Drobniak, A., Factors determining a city's development dynamics. [W:] Urban Resilience Concept and 
Post-Industrial Cities in Europe [red.]A. Drobniak. Helion, Katowice- Gliwice, 2014 

19. Język wykładowy: polski 

   20. Zalecenia prowadzących przedmiot: 
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GIS 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:  
       j. polski:  GIS w gospodarce miejskiej i nieruchomościach 

    j. angielski: GIS in urban economy and real estate 
 

2. Kod przedmiotu: {nie wypełniać} 
 Liczba punktów ECTS: 5 

    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 

wykład 30 15 

ćwiczenia 30 18 

lektoraty   

laboratoria   

seminarium   

e-learning   

inne    

Razem godzin: 60 33 

egzamin (godz.) 3 3 
 

 
8. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr 
    Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2 
    Semestr rozpoczęcia przedmiotu: 3 

9. Stopień kształcenia: (lic.) 
     
 

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

 

11. Wymagania  
         Obowiązkowe: Analiza ekonomiczno-przestrzenna 
         Zalecane: … 

12. Cele przedmiotu:  
– Przedstawienie specjalistycznej wiedzy z zakresu GIS w tym omówienie głównych modeli oraz sposobów 

analizowania danych przestrzennych 
– Rozwijanie umiejętności posługiwania się programami GIS w analizowaniu zjawisk gospodarczych i 

przestrzennych oraz podejmowaniu racjonalnych decyzji lokalizacyjnych 
– Wykształcenie nawyku analitycznego myślenia przy projektowaniu i wykonywaniu zadań w oprogramowaniu 

GIS 

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

Lp. Metody nauczania Opis 
Liczba godzin 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 



84 
 

1. Wykład z 
wykorzystaniem 
technik 
multimedialnych 

Wykład z wykorzystaniem 
projektora multimedialnego 
obejmujący zagadnienia 
teoretyczne i metodyczne, 
przykładowe problemy oraz 
sposoby ich rozwiązania (w 
oparciu o oprogramowanie 
GIS i mapy cyfrowe w 
formacie rastrowym i 
wektorowym) 

30 15 

2. Laboratorium 
komputerowe 

Analiza przypadków oraz 
rozwiązywanie zadań w 
oprogramowania Systemów 
Informacji Geograficznej 
(GIS) 

28 16 

3. Rozwiązywanie zadań i 
testów 

Indywidualna praca z 
użyciem systemu GIS 
sprawdzająca wiedzę i 
umiejętności wpajane na 
ćwiczeniach laboratoryjnych 
- stanowi podstawę 
zaliczenia przedmiotu 

2 2 

…     

Razem AS: 60 AN:  33 
 

B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 
 

Lp. Metody studiowania Opis 
Liczba godzin 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

1. Samodzielna praca z 
wykorzystaniem 
komputera 

Student analizuje sposoby 
rozwiązania podanych 
studiów przypadków oraz 
samodzielne próbuje 
zaaplikować rozpoznane 
metodyki w systemie GIS 

50 70 

2. Analiza notatek z 
wykładów i ćwiczeń 

Student zapoznaje się z 
materiałem przekazanym mu 
na wykładach i ćwiczeniach 

15 22 

3.    … 

…     

Razem BS: 65 BN: 92 

 
Razem AS+BS = 125                      Razem AN+BN = 125 
Egzamin (E) = 3      Egzamin (E) = 3 
Łącznie AS+BS+E= 128     Łącznie AN+BN+E = 128 
 

14. Słowa klucze: mapy gridowe, mapy wektorowe, metadane, dostępność kosztowa i czasowa, mapy użyteczności, 
mapy cen nieruchomości, zmiany zagospodarowania przestrzennego 

15. Treść przedmiotu: 
1. Przestrzeń - jej pomiar, odwzorowania oraz transformacja układów 
2. Infrastruktura Danych Przestrzennych i jej znaczenie dla gospodarki miejskiej oraz nieruchomości 
3. Podstawy pracy w oprogramowaniu QGIS 
4. Geopozycjonowanie i wektoryzacja rastra pod oprogramowaniem QGIS 
5. Podstawy pracy w oprogramowaniu SAGA 
6. Podstawy pracy w oprogramowaniu IDRISI 
7. Integracja danych przestrzennych w oprogramowaniu GIS i MS Office 
8. Analiza dostępności kosztowej i czasowej w oprogramowaniu IDRISI i SAGA 
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9. Tworzenie interpolowanych map cen i wartości nieruchomości w oprogramowaniu QGIS i SAGA 
10. Tworzenie map użyteczności lokalizacyjnej z wykorzystaniem procedury MCE w oprogramowaniu 
IDRISI i SAGA 
11. Analiza oraz prognozowanie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym w oprogramowaniu IDRISI i 
QGIS 
12. Wykorzystanie modelarzy graficznych i submodeli w rozwiązywaniu problemów przestrzennych 
 

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 

GMIN1_W02 
 
 
 
 
 
 
 
GMIN1_W03  
 
 

Zna i rozumie metodykę nowoczesnego podejścia 
do badań przestrzennych 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 relację metod wykorzystywanych  
w Geograficznych Systemach Informatycznych, 
w szczególności służących do badania 
gospodarki miejskiej do innych typów metod 
naukowych, w tym zwłaszcza jakościowych 
wykorzystywanych szczególnie w naukach 
społecznych 

Wykorzystanie 
nabytej wiedzy w 

samodzielnej pracy 
z 

oprogramowaniem 
GIS 

Wyniki pracy 
przy komputerze 

(elektroniczna 
kopia sposobu 

rozwiązania 
problemu) 

                                                                     Umiejętności 

GMIN1_U02  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GMIN1_U03  
 

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. 

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 
fundamentalnych dla badań ekonomicznych  
i analiz geoprzestrzennych 

 

Wykorzystanie 
nabytych 

umiejętności w 
przygotowywanych 

pracach 
laboratoryjnych 

oraz w 
samodzielnej pracy 

z komputerem 

Wyniki pracy 
przy komputerze 

(elektroniczna 
kopia sposobu 

rozwiązania 
problemu) 

                                                               Kompetencje społeczne 

GMIN1_K01 
 
 
 

Dokonuje systematycznej i krytycznej samooceny 
posiadanej wiedzy, własnych umiejętności  
i kompetencji oraz oceny odbieranych treści  
z zakresu Geograficznych Systemów 

Ocena sposobu 
rozwiązania 
problemu 

Wyniki pracy 
przy komputerze 

(elektroniczna 
kopia sposobu 
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GMIN1_K02  
 
 
 

Informacyjnych w kontekście gospodarki miejskiej 
i nieruchomości 
Jest gotów do uznawania roli nowoczesnego 
podejścia do analizy ekonomiczno-przestrzennej 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 

rozwiązania 
problemu) 

 

17. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu: 
 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

Opis Udział w ocenie z przedmiotu  (w %)* 

1. Egzamin mieszany Realizowane samodzielnie 
zadanie egzaminacyjne 
(składające się z części 
praktycznych i teoretycznych) 
prowadzone w środowisku GIS 

50 

2. Praca przy 
komputerze bez 
możliwości 
korzystania z 
podręczników 

Realizowane samodzielnie 
zadanie zaliczeniowe (składające 
się z części praktycznej) 
prowadzone w środowisku GIS 

50 

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu wynosi 
minimum 30% 

18. Literatura 
      Literatura obowiązkowa: 

1. Gibas P. (red.): Analiza zmian i prognoza przyrostu zabudowy mieszkaniowej na obszarze Polski do 2020 
roku. Wyd. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 2017 

2. Białołusz S. (red.): Informacja przestrzenna dla samorządów terytorialnych, Oficyna Wydawnicza 
Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2013 

3. P. A. Longley, M. F. Goodchild, D. J. Maguire, D. W. Rhid, GIS. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2006 
4. J. R. Estman, IDRISI Andes Tutorial, April 2006 
5. Tutoriale do oprogramowania QGIS i SAGA 
 

      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. Suchacki B. (red.): Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych. Wyd. C.H. 

Beck, Warszawa, 2010. 
5. Suchacki B. (red.): Ekonometria przestrzenna. Modele zaawansowane. Wyd. C.H. Beck, Warszawa, 2012 
 

19. Język wykładowy: polski 

   20. Zalecenia prowadzących przedmiot: 
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Strategie i ocena efektywności inwestycji na rynku nieruchom 

KARTA OPISU PRZEDMIOTU {wg Zarządzenia Rektora UE Katowice nr 56/2019} 

1. Nazwa przedmiotu:  
       j. polski: Strategie i ocena efektywności inwestycji na rynku 
nieruchomości 

    j. angielski: Strategies and assessment of the effectiveness of real 
estate investments 
 

2. Kod przedmiotu: {nie wypełniać} 
 Liczba punktów ECTS: 4 

    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. Adam Drobniak / dr Radosław Cyran / dr Adam Polko 
                              Ćwiczenia: dr Radosław Cyran / dr Adam Polko 
                              Laboratorium: 
                              Egzaminator: prof. UE dr hab. Adam Drobniak / dr Radosław Cyran / dr Adam Polko 

6. Katedra prowadzącego: Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych, Katedra Gospodarki Przestrzennej  
i Środowiskowej 

7. Liczba godzin kontaktu ze studentem: 
 

Forma zajęć Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

wykład 30 15 

ćwiczenia 30 15 

lektoraty   

laboratoria   

seminarium   

e-learning   

inne    

Razem godzin: 60 30 

egzamin (godz.) 3 3 
 

 
8. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr 
    Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2 
    Semestr rozpoczęcia przedmiotu: 3 

9. Stopień kształcenia: (lic.) 
     
 

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

 

11. Wymagania  
         Obowiązkowe: znajomość pojęć  i procesów gospodarowania nieruchomościami 
         Zalecane: 

12. Cele przedmiotu:  
– przedstawienie wiedzy z zakresu organizacji procesu inwestowania na rynkach nieruchomości, 
– wskazanie metod oceny finansowej efektywności inwestowania w nieruchomości, 
– zaprezentowanie współczesnych strategii inwestycyjnych. 

 

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

Lp. Metody nauczania Opis 
Liczba godzin 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

1. 
Wykład aktywny z 
wykorzystaniem technik 
multimedialnych 

Prezentacja zagadnień 
teoretycznych i praktycznych 

22 11 
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2. 
Wykład z wykorzystaniem 
studiów przypadków 

Wykład  wykorzystujący 
przykładowe analizy 
zrealizowanych projektów 
inwestycyjnych 

8 4 

3. 
Ćwiczenia aktywne z 
wykorzystaniem studiów 
przypadków 

Dyskusja nad praktycznymi 
rozwiązaniami w zakresie 
finansowania inwestycji, 
form inwestowania, celach i 
formach  inwestowania, 
czynnikach determinujących 
atrakcyjność projektu 

8 3 

4. Rozwiązywanie zadań 
Ocena efektywności 
inwestycji w nieruchomości  

10 6 

5. Opracowanie projektów 

Opracowanie projektu 
inwestycyjnego  budowy 
nieruchomości 
mieszkaniowej lub 
komercyjnej 

12 6 

Razem AS: 60 AN:  30 
 

B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 
 

Lp. Metody studiowania Opis 
Liczba godzin 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

1. 
Analiza notatek z 
wykładów i ćwiczeń 

Studiowanie zagadnień 
prezentowanych w 
ramach przedmiotu 

6 12 

2. 

Studiowanie 
przyczynowo - 
skutkowe z 
wykorzystaniem 
literatury, raportów 

Analiza czynników 
wpływających na 
atrakcyjność i 
efektywność 
inwestowania na rynku 
nieruchomości  

4 8 

3. Studia bibliograficzne 
Analiza procesów 
inwestowania w 
sektorze nieruchomości 

10 16 

4. Rozwiązywanie zadań 
Ocena efektywności 
inwestycji w 
nieruchomości  

6 10 

5. Praca w grupach 

Praca w zespole 3-4 
osobowym nad 
projektem 
inwestycyjnym 

10 20 

6. Przygotowanie raportu 

Opracowanie projektu 
nt. rodzaju, lokalizacji, 
skali, źródeł 
finansowania inwestycji 

4 4 

Razem BS: 40 BN: 70 

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: deweloper, inwestowanie, ryzyko, proces inwestycyjny 

15. Treść przedmiotu: 
1. Istota, specyfika i cele inwestowania na rynkach nieruchomości – wprowadzenie. 
2. Inwestowanie bezpośrednie i pośrednie na rynkach nieruchomości. 
3. Deweloper jako inwestor na rynku nieruchomości. 
4. Inwestorzy instytucjonalni  na rynkach nieruchomości. 
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5.Finansowanie inwestycji w nieruchomości. 
6. Ryzyko w inwestowaniu na rynkach nieruchomości. 
7. Rodzaje strategii inwestycyjnych. 
8. Etapy przygotowania projektu inwestycyjnego. 
9. Elementy projektu inwestycyjnego. 
10.  Etapy procesu inwestycyjnego w sektorze nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. 
11. Zarządzanie projektem inwestycyjnym. 
12. Przychody, koszty, dochody z nieruchomości. 
13. Metody oceny finansowej efektywności inwestowania w nieruchomości. 
14. Transakcje inwestycyjne w Polsce. 

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 

GMIN1_W02 
 
 
 
 
 
 
GMIN1_W05 
 
 

Zna i rozumie metodykę badań w zakresie 
dyscypliny ekonomia i finanse, w tym zna 
najważniejsze metody matematyczno-
statystyczne i narzędzia informatyczne 
gromadzenia, analizy i prezentacji danych 
odzwierciedlających procesy inwestowania  
w nieruchomości 
Zna i rozumie relacje zachodzące między 
podmiotami uczestniczącymi w procesie 
inwestycyjnym oraz ich otoczeniem regionalnym, 
krajowym i międzynarodowym 

Kolokwium, 
projekt 

 
 
 
 
 

Egzamin,  
projekt 

Wersja 
papierowa 
kolokwium, 

projekt wersji 
papierowej 

 
 

Wersja 
papierowa 
egzaminu, 

projekt w wersji 
papierowej 

Umiejętności 

GMIN1_U01 
 
 
 
 
GMIN1_U03 
 
 

Potrafi identyfikować i intepretować podstawowe 
zjawiska i procesy społeczno-ekonomiczne  
w inwestowaniu w nieruchomości  
z wykorzystaniem wiedzy z zakresu dyscypliny 
ekonomia i finanse i nauk pokrewnych 
Potrafi gromadzić i interpretować dane potrzebne 
do analizowania i prognozowania procesów  
w ekonomii, w szczególności w niezbędnych  
w procesie inwestowania w nieruchomości  
z wykorzystaniem metod i narzędzi 
fundamentalnych dla badań ekonomicznych  
i analiz przestrzennych 

Egzamin,  
projekt 

 
 
 

Kolokwium,  
projekt  

Wersja 
papierowa 
egzaminu, 

projekt w wersji 
papierowej 

 
Wersja 

papierowa 
kolokwium, 

projekt w wersji 
papierowej  

Kompetencje społeczne 

GMIN1_K02 
 
 
 
 
GMIN1_K04 
 

Jest gotów do uznawania roli rzetelnej wiedzy  
w rozwiązywaniu problemów poznawczych  
i praktycznych, w tym zwłaszcza w obszarze 
inwestowania w nieruchomości oraz jest 
przygotowany do zasięgania opinii ekspertów 
Jest gotów do działań przedsiębiorczych w 
sektorze nieruchomości. 

Egzamin, 
projekt, 

kolokwium 
 
 
 

Projekt   

Wersja 
papierowa 
egzaminu, 

projekt w wersji 
papierowej, 

wersja 
papierowa 
kolokwium 

Projekt w wersji 
papierowej 

 

 
17. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu: 
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Lp. Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

Opis Udział w ocenie z przedmiotu  
(w %)* 

1. 
Egzamin pisemny bez 
możliwości korzystania 
z podręczników 

Egzamin składa się z 30 pytań, w tym: 20 
pytań to test jednokrotnego wyboru (po 
1 punkcie za pytanie), 10 pytań 
otwartych (po 3 punkty za pytanie). W 
sumie 50 punktów. 

50,00% 

2. Kolokwium pisemne 
Ocena efektywności inwestycji w 
nieruchomości 

25,00% 

3. Projekt 
Przygotowanie  projektu nt. rodzaju, 
lokalizacji, skali, źródeł finansowania 
inwestycji (grupy 3-4 osoby) 

25,00% 

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu wynosi 
minimum 30% 

18. Literatura 
      Literatura obowiązkowa: 

1. K. Jajuga, T. Jajuga: Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria 
finansowa, Wyd. PWN, Warszawa, 2019. 

2. K. Marcinek: Wprowadzenie do inwestowania. Wyd. UE w Katowicach, Katowice, 2014. 
3. H. Henzel (red.): Strategie inwestowania na rynku nieruchomości, Wyd. AE  w Katowicach, Katowice, 2009. 
4. K. Marcinek: Finansowa ocena inwestowania w nieruchomości komercyjne, Wyd. AE  w Katowicach, 

Katowice, 2009. 
5. A. Szelągowska , W. Orzechowski, A. A. Trzebiński: Finansowanie nieruchomości w teorii i praktyce, Wyd. . 

CeDeWu, Warszawa, 2019. 
      Literatura zalecana: 

1. H. B. Mayo: Inwestycje, Wyd. PWN, Warszawa, 2014. 
2. E. Siemińska (red.): Inwestowanie na rynku nieruchomości, Wyd. Poltext, Warszawa, 2011. 
3. A.M. Wiśniewska: Inwestowanie w nieruchomości na rynkach międzynarodowych. Analiza komparatywna 

efektywności, Wyd. PWN, Warszawa, 2011. 
4. H. Gawron: Opłacalność inwestowania na rynku nieruchomości, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań, 2006. 
5. K. Jajuga: Zarządzanie ryzykiem, Wyd. PWN, Warszawa, 2019. 
6. A. Szelągowska: Inwestycje w zrównoważonym rozwoju miast, Wyd. CeDeWu, Warszawa, 2017. 

19. Język wykładowy: polski 

   20. Zalecenia prowadzących przedmiot: 
 

 

Metody analizy miejskiej i regionalnej 
 

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:  
       j. polski: Metody analizy miejskiej i regionalnej 

    j. angielski: Methods in urban and regional analysis 
 

2. Kod przedmiotu: {nie wypełniać} 
 Liczba punktów ECTS: 4 

    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 A. Ochojski 
                              Ćwiczenia: dr A. Ochojski 
                              Laboratorium: … 
                              Egzaminator: dr A. Ochojski 

6. Katedra prowadzącego: KBSiR 

7. Liczba godzin kontaktu ze studentem: 
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Forma zajęć Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

wykład 30 15 

ćwiczenia 30 15 

lektoraty   

laboratoria   

seminarium   

e-learning   

inne    

Razem godzin: 60 30 

egzamin (godz.) 3 3 
 

 
8. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr 
    Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2 
    Semestr rozpoczęcia przedmiotu: 3 

9. Stopień kształcenia: (lic.) 
     
 

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

 

11. Wymagania  
         Obowiązkowe: Ekonomia miejska, Analiza ekonomiczno-przestrzenna 
         Zalecane: - 

12. Cele przedmiotu:  
– Wprowadzenie do zagadnień związanych z metodami ilościowymi, jakościowymi oraz mieszanymi 

stosowanymi w zakresie interpretacji zjawisk i procesów zachodzących w miastach i regionach.  
– Uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie pozyskiwania i interpretowania danych dotyczących dynamiki 

zjawisk i procesów gospodarczych i społecznych zachodzących w miastach i regionach. 
– Rozwinięcie umiejętności przygotowywania i gotowości do wdrażania technik służących analizie 

jakościowej i ilościowej zjawisk gospodarczych oraz społecznych w miastach i regionach. 

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

Lp. Metody nauczania Opis 
Liczba godzin 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

1. Wykład z 
wykorzystaniem 
technik 
multimedialnych 

Omówienie podstaw 
teoretycznych i 
metodycznych wraz z 
dyskusją  

30 15 

2. Ćwiczenia aktywne z 
wykorzystaniem 
studiów przypadków 

Wykorzystanie 
studium przypadków 
oraz dyskusji do 
rozwiązywania 
problemów 

10 5 

3. Opracowanie 
projektów 

Przygotowanie i 
omówienie wyników 
analiz procesów 
gospodarczych i 
społecznych w 
miastach i regionach 

20 10 

Razem AS: 60 AN:  30 
 

B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 
 

Lp. Metody studiowania Opis 
Liczba godzin 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 
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1. Przygotowanie projektu Praca w grupach dot. 
umiejętności 
przygotowywania i 
gotowości do 
wdrażania 
instrumentów 
służących analizie 
jakościowej i ilościowej 
zjawisk gospodarczych i 
społecznych w 
miastach i regionach. 

20 50 

Razem BS: 20 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:  

15. Treść przedmiotu: 
1. Analiza konkurencyjności miast i regionów.  
2. Analiza porównawcza miast i regionów – benchlearning oraz metoda Euricur. 
3. Analiza jakości życia w miastach. 
4. Analiza platform innowacji i ekosystemów innowacji. 
5. Analiza z wykorzystaniem studiów przypadku. 
6. Analiza korzyści aglomeracji w miastach. 
7. Analiza zmian, analiza przyszłych procesów w miastach. 
8. Analiza dynamiki zmian demograficznych w miastach. 
9. Analiza środowisk innowacyjnych w miastach. 
10.Analiza inwestycji infrastrukturalnych z wykorzystaniem CBA. 
11. Analiza bazy ekonomicznej miasta i regionu; nowa baza ekonomiczna miasta. 
12. Analiza lokalizacji przemysłu W. Isarda. 
13. Analiza specjalizacji regionalnych. 

 

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 

GMIN1_W02 
 
 
 
 
 
 
GMIN1_W03 
 

Zna i rozumie metodykę badań w zakresie 
dyscypliny ekonomia i finanse, w tym zna 
najważniejsze metody matematyczno-
statystyczne i narzędzia informatyczne 
gromadzenia, analizy i prezentacji danych 
odzwierciedlających procesy gospodarki miejskiej 
i nieruchomości 
Zna i rozumie relacje ekonomii, w szczególności 
gospodarki miejskiej do innych nauk, w tym 
zwłaszcza innych nauk społecznych 

Egzamin pisemny Karta egzaminu 

                                                                     Umiejętności 

GMIN1_U02 
 
 
 
 
 

Potrafi wykorzystując posiadaną wiedzę 
formułować oraz rozwiązywać złożone  
i nietypowe problemy gospodarki miejskiej  
i nieruchomości, a także podejmować decyzje  
w warunkach niepewności z uwzględnieniem 
właściwego doboru źródeł, dokonywania ich 

Raport z realizacji 
projektu 

analitycznego 

Raport 
analityczny 
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GMIN1_U03 
 

oceny, syntezy informacji, doboru i stosowania 
właściwych narzędzi, w tym zaawansowanych 
technik informacyjno-komunikacyjnych 
Potrafi gromadzić i interpretować dane potrzebne 
do analizowania i prognozowania procesów w 
ekonomii, w szczególności  
w gospodarce miejskiej i nieruchomościach  
z wykorzystaniem metod i narzędzi 
fundamentalnych dla badań ekonomicznych  
i analiz przestrzennych 

                                                               Kompetencje społeczne 

GMIN1_K01 
 
 
 
 
GMIN1_K02 
 

Dokonuje systematycznej i krytycznej samooceny 
posiadanej wiedzy, własnych umiejętności  
i kompetencji oraz oceny odbieranych treści  
z zakresu ekonomii, w szczególności gospodarki 
miejskiej i nieruchomości 
Jest gotów do uznawania roli rzetelnej wiedzy  
w rozwiązywaniu problemów poznawczych  
i praktycznych, w tym zwłaszcza w obszarze 
gospodarki miejskiej i nieruchomości oraz jest 
przygotowany do zasięgania opinii ekspertów 
 

Raport z realizacji 
projektu 

analitycznego 

Raport 
analityczny 

 

17. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu: 
 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

Opis Udział w ocenie z przedmiotu (w %)* 

1. 
Egzamin ustny 

Egzamin z wykorzystaniem 
pytań zamkniętych 

50% 

2. Raport z pracy 
studialnej 

Projekt analityczny 
realizowany w zespołach 

50% 

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu wynosi 
minimum 30% 

18. Literatura 
      Literatura obowiązkowa: 

1. P. Kresl, J. Sobrino, Handbook of Research Methods and Applications in Urban Economies, Edward 
Elgar, 2013 

2. J. Hartwick, Urban Economics, Routledge, 2015. 
3. W. Isard, Metody analizy regionalnej, PWN, Warszawa, 1965. 
4. B. Szczupak, A. Ochojski: Specjalizacje regionalne w kształtowaniu polityki innowacyjnej regionu. 

Studium empiryczne województwa śląskiego (w:) Studia KPZK PAN. Wyd. Komitet Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju PAN, 2016. 

      Literatura zalecana: 
1. R. Stimson, R. Stough, Brian H. Roberts: Regional Economic Development. Analysis and Planning 

Strategy. Springer, Berlin, Heidelberg, New York, 2006. 
2. S. Korenik, A. Zakrzewska-Półtorak: Teorie rozwoju regionalnego - ujęcie dynamiczne. Wyd. 

Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław, 2011. 
3. Studia przypadku – www 

19. Język wykładowy: polski 

   20. Zalecenia prowadzących przedmiot: 
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Rok 2, semestr 4 

Zarządzanie projektami miejskimi i deweloperskimi 

Urban & Business Lab II - Projektowanie rozwiązań na rzecz gospodarki miejskiej i nieruchomości 

Seminarium 

Polityka mieszkaniowa SPEC:NIERUCHOMOŚCI 

Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych SPEC:NIERUCHOMOŚCI 

Logistyka miasta SPEC:PRM 

Zarządzanie publiczne SPEC:PRM 

 

Zarządzanie projektami miejskimi i deweloperskimi 

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:  
       j. polski:  Zarządzanie projektami miejskimi i deweloperskimi 

    j. angielski: Urban and developer’s project management  
 

2. Kod przedmiotu: {nie wypełniać} 
 Liczba punktów ECTS: 3 

    Forma zaliczenia przedmiotu: 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. Adam Drobniak, prof. UE 
                              Ćwiczenia: mgr Klaudia Plac, mgr Piotr Rykała, mgr Justyna Szymańska 
                              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 

wykład 30 15 

ćwiczenia 30 18 

lektoraty   

laboratoria   

seminarium   

e-learning   

inne    

Razem godzin: 60 33 

egzamin (godz.) 3 3 
 

 
8. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr 
    Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2 
    Semestr rozpoczęcia przedmiotu: 4 

9. Stopień kształcenia: (lic.) 
     
 

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

 

11. Wymagania  
         Obowiązkowe: Mikroekonomia, Makroekonomia 
         Zalecane: 

12. Cele przedmiotu:  
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– Nabycie wiedzy z zakresu zarządzania projektami miejskimi (realizowanymi przez jednostki samorządu 
terytorialnego) i deweloperskimi (realizowanymi przez podmioty działające na rynku nieruchomości) 

– Nabycie umiejętności i kompetencji w zakresie posługiwania się metodyką zarządzania projektami, w tym jej 
zastosowaniem do projektów miejskich i deweloperskich  

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

Lp. Metody nauczania Opis 
Liczba godzin 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

1. Wykład aktywny Prezentacja podstaw 
teoretycznych i 
metodyki zarządzania 
projektami  

30 15 

2. Ćwiczenia aktywne z 
wykorzystaniem 
studiów przypadków 

Praca zespołowa nad 
studium przypadku 
projektu miejskiego 
lub deweloperskiego 

30 18 

Razem AS: 60 AN:  33 
 

B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 
 

Lp. Metody studiowania Opis 
Liczba godzin 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

1. Przygotowanie raportu Opracowanie raportu 
podsumowującego 
studium przypadku – 
wybrany projekt miejski 
lub deweloperski 

10 20 

2. Praca w grupach  Podział i wykonanie 
prac związanych z 
przygotowaniem 
projektu miejskiego lub 
deweloperskiego 

3 20 

4 Analiza notatek z 
wykładu 

Weryfikacja i 
dopasowanie metodyki 
zarządzania projektem 
do potrzeb wybranego 
projektu miejskiego lub 
deweloperskiego 

2 2 

Razem BS:15 BN: 42 

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

14. Słowa klucze: projekt, zarządzanie projektem, metodyka projektu 

15. Treść przedmiotu: 
1. Pojęcie podstawowe związane z projektem. 
2. Cykl życia projektu. 
3. Zarządzanie projektem. 
4. Uczestnicy projektu. 
5. Harmonogramowanie projektu. 
6. Kosztorysowanie projektu. 
7. Ryzyko w projekcie. 
8. Elementy analizy finansowej projektu. 
9. Specyfika projektów miejskich i deweloperskich. 



96 
 

10. Zakresowanie i harmonogramowanie w projektach miejskich i deweloperskich. 
11. Analiza finansowa, ryzyko i organizacja w projektach miejskich i deweloperskich. 
12. Przykłady projektów miejskich i deweloperskich.  

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 

GMIN1_W02 
 
 
 
 
 
 
GMIN1_W05 
 
 

Zna i rozumie metodykę badań w zakresie 
dyscypliny ekonomia i finanse, w tym zna 
najważniejsze metody matematyczno-
statystyczne i narzędzia informatyczne 
gromadzenia, analizy i prezentacji danych 
umożliwiające strukturyzację rozwiązań do 
poziomu projektów miejskich i deweloperskich 
Zna i rozumie relacje zachodzące między 
podmiotami realizującymi projekty miejskie i 
deweloperskie, w szczególności w ramach 
gospodarki miejskiej i nieruchomości oraz ich 
otoczeniem regionalnym, krajowym i 
międzynarodowym 

Wykorzystanie 
nabytej wiedzy w 
pracy zespołowej 

nad projektem 

Raport 
zaliczeniowy, 
prezentacja 

                                                                     Umiejętności 

GMIN1_U03  
 
 
 
 
 
 
GMIN1_U07  
 
 
 
 
 
GMIN1_U08 

Potrafi gromadzić i interpretować dane potrzebne 
do analizowania i prognozowania procesów w 
ekonomii, w szczególności  
w projektach miejskich i deweloperskich  
z wykorzystaniem metod i narzędzi 
fundamentalnych dla badań ekonomicznych  
i analiz przestrzennych. 
Potrafi planować i organizować pracę 
indywidualną oraz zespołową nad projektem 
miejskim lub deweloperskim, a także współdziałać 
w ramach prac zespołowych  
i interdyscyplinarnych rozwiązując problemy  
z zakresu rozwoju miasta. 
Potrafi samodzielnie planować i realizować 
własne uczenie się przez całe życie związane  
z podnoszeniem kompetencji w zakresie 
zarządzania projektami 

Wykorzystanie 
nabytych 

umiejętności w 
pracy zespołowej 

nad projektem 
miejskim lub 

deweloperskim 

Raport 
zaliczeniowy – 

raporty 
cząstkowe, 
prezentacje 

                                                               Kompetencje społeczne 

GMIN1_K02 
 
 
 
 
 
GMIN1_K04  
 
 

Jest gotów do uznawania roli rzetelnej wiedzy  
w rozwiązywaniu problemów poznawczych  
i praktycznych, w tym zwłaszcza w obszarze 
projektów miejskich i deweloperskich oraz jest 
przygotowany do zasięgania opinii ekspertów  
w pracach zespołów projektowych. 
Jest gotów do działań przedsiębiorczych  
w zakresie sprawnego przygotowania projektu 
miejskiego lub deweloperskiego 

Ocena sposobu 
prezentacji i 
planowania 

projektu miejskiego 
lub 

deweloperskiego 
podczas zajęć 

ćwiczeniowych 

Ocena 
dopasowania 

ogólnej 
metodyki 

zarządzania 
projektem do 

projektu 
miejskiego lub 

deweloperskiego 

 
 

17. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu: 
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Lp. Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

Opis Udział w ocenie z przedmiotu  (w %)* 

1. Egzamin ustny Prezentacja projektu  50 

2. Projekt Opracowanie projektu – 
raportu zaliczeniowego 
prezentującego podstawowe 
elementy metodyki dla 
wybranego projektu 
miejskiego lub 
deweloperskiego 

50 

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu wynosi 
minimum 30% 

18. Literatura 
      Literatura obowiązkowa: 

1. Brandenburg H.: Zarządzanie projektami. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 
Katowice 2002. 

2. Brandenburg H.: Projekty restrukturyzacyjne - planowanie i realizacja. Wyd. Wydawnictwo Akademii 
Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, 2010. 

3. Carl. L. Pritchard: Zarządzanie ryzykiem w projektach. Teoria i praktyka. WIG-PRESS, Warszawa, 2002. 
4. Drobniak A.: Podstawy oceny efektywności projektów publicznych. Wyd. AE Katowice, 2008. 
5. Kozarkiewicz A.: Zarządzanie portfelami projektów. Warszawa 2012. Wydawnictwo Profesjonalne PWN 

 
      Literatura zalecana: 

1. Behrens W., Hawranek P.M. : Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasability. UNIDO, 
Warszawa 1993. 

2. Dennis L.: Podstawy zarządzania projektami. Wyd. PWE., Warszawa , 2009. 
3. I. Durlik: Inżynieria zarządzania, Placet, 2007. 
4. Pylak K.: Podręcznik ewaluacji efektów projektów infrastrukturalnych. Czy twój projekt przyniósł 

oczekiwane korzyści?. Wyd. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa , 2009. 
5. Hong Y.Y., Bron E.M.: Zarządzanie ryzykiem projektu . Wyd. Wyd. DOM ABC, Kraków, 2001. 

 

19. Język wykładowy: polski 

   20. Zalecenia prowadzących przedmiot: 
 

 

Urban & Business Lab II - Projektowanie rozwiązań na rzecz gospodarki miejskiej i nieruchomości 

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:  
       j. polski:  Urban & Business Lab II - Projektowanie rozwiązań  
                        na rzecz gospodarki miejskiej i nieruchomości 

    j. angielski: Urban & Business Lab II – Designing solutions for  
                         urban economy and real estate  
 

2. Kod przedmiotu: {nie wypełniać} 
 Liczba punktów ECTS: 4 

    Forma zaliczenia przedmiotu: 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. Adam Drobniak, prof. UE, dr Marcin Baron, dr Artur Ochojski, dr Adam Polko,  
dr Piotr Gibas, PRAKTYCY (TDJ Estate, Miasto Katowice, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – mgr 
Joanna Miśka) 
                              Ćwiczenia:  dr Marcin Baron, dr Artur Ochojski, dr Adam Polko, dr Piotr Gibas, mgr Klaudia Plac,  
                              mgr Piotr Rykała, mgr Agnieszka Majorek, PRAKTYCY (TDJ Estate, Miasto Katowice, Urząd  
                              Marszałkowski Województwa Śląskiego – mgr Joanna Miśka) 
                              Laboratorium:  
                              Egzaminator:  dr hab. Adam Drobniak, prof. UE 
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6. Katedra prowadzącego: Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych 

7. Liczba godzin kontaktu ze studentem: 
 

Forma zajęć Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

wykład 30 15 

ćwiczenia 30 30 

lektoraty   

laboratoria   

seminarium   

e-learning   

inne    

Razem godzin: 60 45 

egzamin (godz.) 3 3 
 

 
8. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr 
    Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2 
    Semestr rozpoczęcia przedmiotu: 4 

9. Stopień kształcenia: (lic.) 
     
 

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

 

11. Wymagania  
         Obowiązkowe: Mikroekonomia, Makroekonomia 
         Zalecane: 

12. Cele przedmiotu:  
– Nabycie umiejętności rozwiązywania aktualnych problemów i wyzwań rozwoju miast w ramach studium 

przypadku realizowanego we współpracy z miastem lub organizacją pozarządową (NGO) 
– Uzasadnienie i dobór rozwiązania na podstawie różnorodnych koncepcji rozwoju miasta / NGO  

w kontekście studium przypadku realizowanego we współpracy wybranym miastem 
– Nabycie praktycznych umiejętności pracy zespołowej, tworzenia profesjonalnych raportów, analiz, 

prezentacji oraz współpracy w ramach studium przypadku z miastem 

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

Lp. Metody nauczania Opis 
Liczba godzin 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

1. Wykład aktywny Prezentacja metodyki 
studium przypadku 

30 15 

2. Ćwiczenia aktywne z 
wykorzystaniem 
studiów przypadków 

Praca zespołowa nad 
studium przypadku, 
wizyta/-y studyjna/-e 
w mieście 

30 30 

Razem AS: 60 AN:  45 
 

B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 
 

Lp. Metody studiowania Opis 
Liczba godzin 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

1. Przygotowanie raportu Opracowanie raportu 
podsumowującego 
studium przypadku  

15 20 

2. Analiza materiałów 
źródłowych 

Zebranie i analiza 
materiałów źródłowych 

10 15 
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związanych ze studium 
przypadku 

3. Praca w grupach  Podział i wykonanie 
prac związanych z 
analizą studium 
przypadku  

10 10 

4 Analiza notatek z 
wykładu 

Weryfikacja i 
dopasowanie metodyki 
studium przypadku 
prezentowanej na 
wykładzie 

5 10 

Razem BS:40 BN: 55 

 
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: business lab, analiza problemu, kreatywne myślenie 

15. Treść przedmiotu: 
1. Definiowanie aktualnego problemu  / wyzwania rozwoju miasta / NGO (studium przypadku), w tym 
gromadzenie i analiza danych. 
2. Kreowanie różnorodnych rozwiązań dla wskazanego problemu, w tym wariantowanie rozwiązań. 
3. Wstępna strukturyzacja wybranych rozwiązań. 
4. Ocena wybranych rozwiązań wg kryteriów wykonalności i zapotrzebowania. 
5. Szczegółowa strukturyzacja wybranych rozwiązań, w tym opracowanie raportu zaliczeniowego oraz 
prezentacji. 
 

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 

GMIN1_W07 
 
 
 
 
 
GMIN1_W09 

Zna i rozumie podstawowe ekonomiczne, etyczne, 
prawne i inne uwarunkowania różnych 
rodzajów działań w ramach gospodarki 
miejskiej, w szczególności  
w kontekście ich wyzwań i koncepcji rozwoju 
lokalnego i regionalnego 

Zna i rozumie zastosowania praktyczne wiedzy 
związanej z ekonomiką miejską i rynkiem 
nieruchomości w działalności podmiotu 
gospodarczego objętego studium przypadku 

Wykorzystanie 
nabytej wiedzy w 
pracy zespołowej 

nad studium 
przypadku 

Raport 
zaliczeniowy, 
prezentacja 

                                                                     Umiejętności 

GMIN1_U02  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potrafi wykorzystując posiadaną wiedzę 
formułować oraz rozwiązywać złożone  
i nietypowe problemy rozwoju miast  
w kontekście gospodarki miejskiej i rynku 
nieruchomości, a na podstawie 
przeprowadzonych analiz rekomendować 
decyzje w warunkach niepewności  
z uwzględnieniem właściwego doboru źródeł, 
dokonywania ich oceny, syntezy informacji, 
doboru i stosowania właściwych narzędzi,  

Wykorzystanie 
nabytych 

umiejętności w 
bezpośrednich 
kontaktach z 

miastem w ramach 
studium przypadku 

Raport 
zaliczeniowy – 

raporty 
cząstkowe, 
prezentacje 
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GMIN1_U05  
 
 
 
 
 
 
GMIN1_U09 

w tym zaawansowanych technik informacyjno-
komunikacyjnych. 

Potrafi komunikować się z użyciem 
specjalistycznej terminologii z zakresu 
ekonomii, w szczególności gospodarki miejskiej 
i nieruchomości w zakresie diagnozy oraz 
proponowanych rozwiązań wynikających z 
pracy nad studium przypadku podczas spotkań 
w mieście / NGO. 

Potrafi wykorzystując posiadaną wiedzę 
formułować oraz rozwiązywać praktyczne 
problemy gospodarki miejskiej i nieruchomości 
oraz wykonywać zadania typowe dla 
analizowanego studium przypadku 
firmy/miasta. 

                                                               Kompetencje społeczne 

GMIN1_K03 
 
 
 
GMIN1_K04  
 
 
 
GMIN1_K05 

Jest gotów do wypełniania różnego typu 
zobowiązań społecznych w zakresie gospodarki 
miejskiej i nieruchomości, w tym w kontakcie z 
miastem, instytucjami miejskimi / NGO. 
Jest gotów do działań przedsiębiorczych w 
zakresie kreowania rozwiązań dla problemu 
sformułowanego w ramach studium przypadku 
dla danego miasta. 
Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról 
związanych z analizą i rekomendowaniem decyzji 
w zakresie gospodarki miejskiej i nieruchomości.  

Ocena sposobu 
prezentacji i 
rozwiązania 

problemu podczas 
spotkań w mieście i 

zajęć 
ćwiczeniowych 

Ocena 
dopasowania 

zaproponowane
go rozwiązania 

do potrzeb 
miasta 

 
 

17. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu: 
 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

Opis Udział w ocenie z przedmiotu  (w %)* 

1. Egzamin mieszany Prezentacja projektu  50% 

2. Projekt Opracowanie projektu – 
raportu zaliczeniowego 
prezentującego studium 
przypadku 

50% 

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu wynosi 
minimum 30% 

18. Literatura 
      Literatura obowiązkowa: 

1. Babbie E.: Badania społeczne w praktyce. Wyd. PWN, Warszawa, 2007. 
2. Drobniak, A., Ewaluacja, wybór, mechanizmy rozwoju w programach oraz projektach lokalnych i 

regionalnych. Doświadczenia z projektów badawczych współpracy międzynarodowej i 
międzykatedralnej. Studia Ekonomiczne. Transformacja gospodarki - konsumenci, przedsiębiorstwa, 
regiony, [red.] B. Kos. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. - Nr 89 (2011). 

3. Drobniak A.: Podstawy oceny efektywności projektów publicznych. Wyd. AE Katowice, 2008. 
4. Drobniak A., Czornik M., Analiza preferencji społecznych w zakresie zagospodarowania obszaru Rondo-

Rynek - strefa I-C [w:] Wybór inwestora strategicznego dla potrzeb zagospodarowania centrum miasta 
poprzemysłowego. [red.] A. Drobniak, Wydaw. AE, Katowice, 2010. 

5. Drobniak, A., Koncepcja, procedura oraz kompleksowy zestaw kryteriów wyboru inwestora [W:] Wybór 
inwestora strategicznego dla potrzeb zagospodarowania centrum miasta poprzemysłowego [red.] A. 
Drobniak. - Katowice : Wydaw. AE, 2010 

      Literatura zalecana: 
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1. Drobniak, W. Frenkiel: Portfel projektów jako narzędzie wdrażania strategii rozwoju lokalnego [w:] 
Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym, [red.] A. Klasik, F. Kuźnik. AE Katowice, 2001. 

2. Drobniak, A., Factors determining a city's development dynamics. [w:] Urban Resilience Concept and 
Post-Industrial Cities in Europe [red.] A. Drobniak. Helion, Katowice- Gliwice, 2014 

19. Język wykładowy: polski 

   20. Zalecenia prowadzących przedmiot: 
 

 

Polityka mieszkaniowa 

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:  
       j. polski: Polityka mieszkaniowa 

    j. angielski: Housing policy 

2. Kod przedmiotu: {nie wypełniać} 
 Liczba punktów ECTS: 5 

    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 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, Katedra Gospodarki Przestrzennej  
i Środowiskowej 

7. Liczba godzin kontaktu ze studentem: 
 

Forma zajęć Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

wykład 15 15 

ćwiczenia 30 15 

lektoraty   

laboratoria   

seminarium   

e-learning   

inne    

Razem godzin: 45 30 

egzamin (godz.) 3 3 
 

 
8. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr 
    Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2 
    Semestr rozpoczęcia przedmiotu: 4 

9. Stopień kształcenia: (lic.) 
     
 

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

 

11. Wymagania  
         Obowiązkowe: znajomość procedur gospodarowania nieruchomościami oraz procesów zachodzących na rynkach 
nieruchomości 
         Zalecane: 

12. Cele przedmiotu:  
– wskazanie obszarów i instrumentów polityki mieszkaniowej w fazie tworzenia zasobów, obrotu  

i eksploatacji, 
– wykazanie znaczenia polityki mieszkaniowej na szczeblu państwa i samorządów terytorialnych  

w rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych. 
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13. Metody nauczania i studiowania: 
A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym: 

Lp. Metody nauczania Opis 
Liczba godzin 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

1. 

Wykład aktywny  
z wykorzystaniem 
technik 
multimedialnych 

Prezentacja założeń polityki 
mieszkaniowej realizowanej 
na szczeblu państwa i gmin 

6 6 

2. 
Wykład z 
wykorzystaniem 
studiów przypadków 

Wskazanie rozwiązań 
stosowanych w rożnych 
gminach w obszarze 
instrumentów polityki 
mieszkaniowej 

9 9 

3. Rozwiązywanie zadań 
Rozwiązywanie zadań z 
zakresu instrumentów 
polityki mieszkaniowej 

6 3 

4. Analiza przypadków 

Analiza wybranych 
rozwiązań w gminach w 
zakresie rozwiązywania 
problemów mieszkaniowych 

4 2 

5. Dyskusja 

Dyskusja nad zakresem 
interwencji państwa i gminy 
w sektorze mieszkaniowym, 
roli państwa w 
rozwiązywania problemów 
mieszkaniowych, sposobach 
wsparcia sektora 
mieszkaniowego 

4 2 

6. Praca zespołowa 

Sporządzanie w zespole 2-3 
osobowym wieloletniego 
programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem 
gminy 

8 4 

7. 
Opracowanie 
projektów 

Opracowanie w zespole 3-4 
osobowym projektu strategii 
mieszkaniowej dla wybranej 
gminy  

8 4 

Razem AS: 45 AN:  30 
 

B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 

Lp. Metody studiowania Opis 
Liczba godzin 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

1. Studia bibliograficzne 
Studiowanie wskazanej 
literatury przedmiotu oraz 
aktów normatywnych 

15 16 

2. 

Studiowanie 
przyczynowo - 
skutkowe z 
wykorzystaniem 
literatury 

Analiza przyczyn 
nieracjonalnej gospodarki 
mieszkaniowej prowadzonej 
przez niektóre gminy oraz 
skutków jakie taka polityka 
wywołuje, analiza przyczyn 
interwencji państwa w 
sektorze mieszkaniowym i 
skutków tych interwencji 

10 11 

3. 
Analiza notatek  
z wykładów i ćwiczeń 

Analiza treści wykładów 
definiujących obszary i 

15 16 
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instrumenty polityki 
mieszkaniowej 

4. Rozwiązywanie zadań 
Rozwiązywanie zadań z 
zakresu instrumentów polityki 
mieszkaniowej 

10 12 

5. 
Analiza materiałów 
źródłowych 

Analiza konkretnych rozwiązań 
realizowanych w ramach 
lokalne polityki mieszkaniowej 
w modelowych gminach 

10 12 

6. Praca w grupach 

Sporządzanie w zespole 2-3 
osobowym wieloletniego 
programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem 
gminy 

10 14 

7. Przygotowanie projektu 

Opracowanie w zespole 3-4 
osobowym projektu strategii 
mieszkaniowej dla wybranej 
gminy 

10 14 

Razem BS: 80 BN: 95 

 
Razem AS+BS = 125                      Razem AN+BN =125 
Egzamin (E) = 3      Egzamin (E) = 3 
Łącznie AS+BS+E= 128     Łącznie AN+BN+E = 128 
 

14. Słowa klucze: instrumenty polityki mieszkaniowej, lokalne strategie mieszkalnictwa, wieloletni program 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 

15. Treść przedmiotu: 
1. Sytuacja mieszkaniowa w Polsce na tle innych państw UE. 
2. Modele zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w Polsce i w innych krajach. 
3. Definicja, cele i zasady polityki mieszkaniowej. 
4. Współczesne problemy polskiego mieszkalnictwa. 
5. Główne założenia polityki mieszkaniowej państwa. 
6. Instrumenty polityki mieszkaniowej na szczeblu państwa propodażowe. 
7. Instrumenty polityki mieszkaniowej na szczeblu państwa propopytowe. 
8. Instrumenty polityki mieszkaniowej na szczeblu państwa wspierające fazę eksploatacji zasobów 

mieszkaniowych. 
9. Rola gminy w rozwoju mieszkalnictwa. 
10. Zasób mieszkaniowy gminy a zasady wynajmu lokali z mieszkaniowego zasobu gminy. 
11. Instrumenty polityki mieszkaniowej na szczeblu gminy propodażowe. 
12. Instrumenty polityki mieszkaniowej na szczeblu gminy propopytowe. 
13. Instrumenty polityki mieszkaniowej na szczeblu gminy wspierające fazę eksploatacji zasobów 

mieszkaniowych. 
14. Zasady sporządzania wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. 
15. Zasady sporządzania strategii mieszkaniowej dla gminy. 

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 

GMIN1_W07 
 
 

Zna i rozumie podstawowe ekonomiczne, etyczne, 
prawne i inne uwarunkowania różnych rodzajów 
działań podmiotów gospodarujących zasobami 

Egzamin,  
projekt 1,   
projekt 2 

Wersja papierowa 
egzaminu, wersja 

papierowa 
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GMIN1_W09 
 

mieszkaniowymi, w tym w zakresie ochrony 
własności przemysłowej i prawa autorskiego. 
Zna i rozumie zastosowania praktyczne wiedzy 
związanej z ekonomiką miejską i rynkiem 
nieruchomości w zakresie formułowania 
rekomendacji dla polityki mieszkaniowej 

 
 
 

Egzamin,  
projekt 1 

Udział w dyskusji 

projektu 1, 
nagranie z 

przeprowadzonej 
dyskusji 

Wersja papierowa 
egzaminu, wersja 

papierowa 
projektu 1 i 2  

                                                                     Umiejętności 

GMIN1_U04 
 
 
 
GMIN1_U09 

Potrafi posługiwać się systemami normatywnymi 
w celu rozwiązywania problemów z zakresu 
mieszkalnictwa, w tym z uwzględnieniem 
procesów w otoczeniu miast i regionów 
Potrafi wykorzystując posiadaną wiedzę 
formułować oraz rozwiązywać praktyczne 
problemy gospodarki miejskiej i nieruchomości 
oraz wykonywać zadania typowe dla działalności 
zawodowej związanej formułowaniem 
rekomendacji dla polityki mieszkaniowej 

Projekt 1, 
projekt 2 

 
 
 

Udział w dyskusji 

Wersja papierowa 
projektu 1 i2   

 
 

Nagranie z 
przeprowadzonej 

dyskusji 

                                                               Kompetencje społeczne 

GMIN1_K01 
 
 
 
 
GMIN1_K03 
 

Dokonuje systematycznej i krytycznej samooceny 
posiadanej wiedzy, własnych umiejętności  
i kompetencji oraz oceny odbieranych treści  
z zakresu ekonomii, w szczególności gospodarki 
mieszkaniowej 
Jest gotów do wypełniania różnego typu 
zobowiązań społecznych w zakresie gospodarki 
mieszkaniowej, w tym ze społecznościami 
lokalnymi w procesie tworzenia planów, strategii, 
polityk 

Egzamin,  
udział w dyskusji 

 
 
 

Egzamin,  
projekt 1,  
projekt 2   

Wersja papierowa 
egzaminu, 
nagranie z 

przeprowadzonej 
dyskusji 

 
Wersja papierowa 
egzaminu, wersja 

papierowa 
projektu 1 i 2  

 

17. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu: 
 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

Opis Udział w ocenie z przedmiotu  
(w %)* 

1. 
Egzamin pisemny bez 
możliwości korzystania 
z podręczników 

30 pytań, w tym: 
20 pytań test jednokrotnego wyboru 
(po 1 punkcie za pytanie) oraz 10 pytań 
otwartych (po 3 punkty za pytanie) - w 
sumie 50 punktów za egzamin 

50% 

2. Projekt 1 
Przygotowanie i obrona projektu 
strategii mieszkaniowej dla wybranej 
gminy 

25% 

3. Projekt 2 

Przygotowanie w zespole 2-3 
osobowym wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem gminy dla wybranej jednostki 
terytorialnej 

15% 

4. Aktywność na zajęciach Udział w dyskusjach 10% 

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu wynosi 
minimum 30% 

18. Literatura 
      Literatura obowiązkowa: 

1. Narodowy Program Mieszkaniowy. 2016. 
2. M.J. Nowak: Gospodarka mieszkaniowa gmin, Wyd. CH.BECK, Warszawa, 2014. 
3. A. Muzioł –Węcławowicz (red.): Mieszkalnictwo w Polsce. Przyszłość najmu społecznego, Wyd. Habitat for 

Humanity Poland, Warszawa, 2019. 
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4. 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, Studia Tom CLXIV, Wyd. Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 
PAN, Warszawa, 2015. 

5. R. Cyran: Zintegrowana polityka mieszkaniowa jako instrument rozwoju lokalnego [w:] Nowoczesne 
instrumenty polityki rozwoju lokalnego zastosowanie i efekty w małych miastach, pod. red. K. Heffnera, M. 
Twardzik, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe nr 144 . Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 
Katowice, 2013. 

6. 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. Wyd. 
Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, Olsztyn, 2010. 

7. Akty prawne dotyczące polityki mieszkaniowej. 
 Literatura zalecana: 

1. J. Łaszek: Sektor nieruchomości mieszkaniowych w Polsce. Stan i perspektywy rozwoju, Szkoła Główna 
Handlowa, Warszawa, 2004. 

2. 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. Wyd. 
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 2016. 

3. 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. 

4. J. Cymerman: Aktywna gospodarka nieruchomościami w gminie. Wyd. Politechnika Koszalińska, Koszalin, 
2011. 

5. A. Czyżewska (red.): Lokalne strategie mieszkaniowe, LGPP/Municipium, Warszawa, 2000. 
6. L. Frąckiewicz (red.): Przyszłość i przeszłość polskiej polityki mieszkaniowej, Warszawa, 2005. 
7. H. Zaniewska, A.T. Kowalewski, M. Thiel: Zrównoważony rozwój osiedli i zespołów mieszkaniowych w 

strukturze miasta, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, 2008. 
8. M. Majchrzak: Gospodarka i polityka mieszkaniowa w gminach, [w:] Zalewski Alojzy (red.) Nowe 

zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 2005, s. 
207-275. 

9. M.T Wilczek:  Rozwój standardu mieszkaniowego w Polsce na tle krajów europejskich. Wyd. AE Katowice, 
Katowice, 2010. 

19. Język wykładowy: polski 

   20. Zalecenia prowadzących przedmiot: 
 

 

Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych 

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:  
       j. polski: Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych 

    j. angielski: Developing post-industrial areas 
 

2. Kod przedmiotu: {nie wypełniać} 
 Liczba punktów ECTS: 5 

    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 A. Ochojski, dr M. Baron 
                              Ćwiczenia: dr A. Ochojski, dr M. Baron, mgr P. Rykała, mgr A. Majorek 
                              Laboratorium: … 
                              Egzaminator: dr A. Ochojski, dr M. Baron 

6. Katedra prowadzącego: Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych 

7. Liczba godzin kontaktu ze studentem: 
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Forma zajęć Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

wykład 30 15 

ćwiczenia 30 15 

lektoraty   

laboratoria   

seminarium   

e-learning   

inne    

Razem godzin: 60 30 

egzamin (godz.) 3 3 
 

 
8. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr 
    Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2 
    Semestr rozpoczęcia przedmiotu: 4 

9. Stopień kształcenia: (lic.) 
     
 

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

 

11. Wymagania  
         Obowiązkowe: Ekonomia miejska, Planowanie przestrzenne, Analiza ekonomiczno-przestrzenna 
         Zalecane: - 

12. Cele przedmiotu:  
– Wprowadzenie do zagadnień związanych z zagospodarowaniem terenów poprzemysłowych w ujęciu 

interdyscyplinarnym, łączącym wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, technicznych i prawnych.  
– Uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie pozyskiwania i interpretowania danych dotyczących terenów 

poprzemysłowych. 
– Rozwinięcie umiejętności przygotowywania i gotowości do wdrażania instrumentów służących 

zagospodarowaniu terenów poprzemysłowych. 

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

Lp. Metody nauczania Opis 
Liczba godzin 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

1. Wykład z 
wykorzystaniem 
technik 
multimedialnych 

Omówienie podstaw 
teoretycznych i 
metodycznych wraz z 
dyskusją  

30 15 

2. Ćwiczenia aktywne z 
wykorzystaniem 
studiów przypadków 

Wykorzystanie 
studium przypadków 
oraz dyskusji do 
rozwiązywania 
problemów 

10 3 

3. Opracowanie 
projektów 

Przygotowanie i 
omówienie wyników 
analiz 
zagospodarowania 
terenów 
poprzemysłowych 

20 12 

Razem AS: 60 AN:  30 
 

B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 
 

Lp. Metody studiowania Opis 
Liczba godzin 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 
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1. Studia literaturowe  Lektura prac 
naukowych 

10 10 

2. Analiza materiałów 
źródłowych 

Analiza materiałów 
dotyczących studiów 
przypadku 
zagospodarowania 
terenów 
poprzemysłowych 

10 20 

3. Przygotowanie projektu Praca w grupach dot. 
umiejętności 
przygotowywania i 
gotowości do 
wdrażania 
instrumentów 
służących 
zagospodarowaniu 
terenów 
poprzemysłowych 

20 40 

Razem BS: 40 BN: 70 

 
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: brownfields, zagospodarowanie przestrzenne, remediacja, rekultywacja, rehabilitacja, 
rewitalizacja 

15. Treść przedmiotu: 
1. Tereny i obiekty poprzemysłowe – pojęcia podstawowe, specyfika badań.  
2. Tereny i obiekty poprzemysłowe w warunkach deindustrializacji i reindustrializacji. 
3. Tereny i obiekty poprzemysłowe – perspektywa i znaczenie gospodarcze. 
4. Tereny i obiekty poprzemysłowe – perspektywa i znaczenie społeczne. 
5. Tereny i obiekty poprzemysłowe – perspektywa i znaczenie publiczne, środowiskowe oraz symboliczne. 
6. Formy zagospodarowania terenów i obiektów poprzemysłowych. 
7. Procesy przekształceń terenów poprzemysłowych – paradygmaty, cechy, skutki, typy ryzyka. 
8. Kierunki i strategie przekształceń terenów i obiektów 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 

                                                                         Wiedza 

GMIN1_W04 
 
 
 
 
 
GMIN1_W07 

Identyfikuje najważniejsze podmioty 
gospodarujące w zakresie ekonomii,  
w szczególności gospodarki miejskiej  
i nieruchomości oraz charakteryzuje zasady ich 
działania w warunkach procesów przekształcania 
terenów poprzemysłowych. 
Zna i rozumie podstawowe ekonomiczne, etyczne, 
prawne i inne uwarunkowania różnych rodzajów 
działań podmiotów gospodarujących na terenach 
poprzemysłowych, w szczególności  
w warunkach gospodarki miejskiej i 
nieruchomości, w tym w zakresie ochrony 
własności przemysłowej i prawa autorskiego. 

Egzamin ustny 
Karta z 

notatkami z 
egzaminu 

                                                                     Umiejętności 
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GMIN1_U01 
 
 
 
 
 
 
 
GMIN1_U02 

Potrafi identyfikować i intepretować podstawowe 
zjawiska i procesy społeczno-ekonomiczne 
towarzyszące przekształceniu terenów i obiektów 
poprzemysłowych oraz ich znaczenie dla 
gospodarki miejskiej  
i nieruchomości z wykorzystaniem wiedzy  
z zakresu dyscypliny ekonomia i finanse i nauk 
pokrewnych. 
Potrafi wykorzystując posiadaną wiedzę na temat 
zagospodarowania terenów i obiektów 
poprzemysłowych, formułować oraz rozwiązywać 
złożone i nietypowe problemy gospodarki 
miejskiej i nieruchomości, a także podejmować 
decyzje w warunkach niepewności  
z uwzględnieniem właściwego doboru źródeł, 
dokonywania ich oceny, syntezy informacji, 
doboru i stosowania właściwych narzędzi, w tym 
zaawansowanych technik informacyjno-
komunikacyjnych. 

Raport z realizacji 
projektu 

studialnego 
Raport studialny 

                                                               Kompetencje społeczne 

GMIN1_K03 
 
 
 
 
 
 
GMIN1_K05 

Jest gotów do wypełniania różnego typu 
zobowiązań społecznych w zakresie gospodarki 
miejskiej i nieruchomości, w tym ze 
społecznościami lokalnymi w procesie tworzenia 
planów, strategii, polityk na rzecz 
zagospodarowania terenów i obiektów 
poprzemysłowych. 
Jest gotów do odpowiedniego  
i odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych w 
ramach podmiotów gospodarki miejskiej  
i nieruchomości, w tym przestrzegania etyki 
zawodowej, a także dbałości o dorobek i tradycje 
zawodu. 

Raport z realizacji 
projektu 

studialnego i 
egzamin ustny 

Raport studialny 
i karta z 

notatkami z 
egzaminu 

 

17. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu: 
 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

Opis Udział w ocenie z przedmiotu (w %)* 

1. 

Egzamin ustny 

Dyskusja indywidualna 
dotycząca problematyki 
badań i wdrożeń w obszarze 
zagospodarowania terenów i 
obiektów poprzemysłowych 

50 

2. 

Raport z pracy 
studialnej 

Projekt studialny 
realizowany w zespołach 
ilustrujący uwarunkowania i 
efekty procesu 
zagospodarowania terenu / 
obiektów poprzemysłowych 
lub wielowymiarowe 
studium przygotowujące taki 
proces 

50 

* 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. Gasidło K. Problemy przekształceń terenów poprzemysłowych, Zeszyty Naukowe. Architektura / 
Politechnika Śląska, 1998, z. 37 

2. Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej, Ochrona i rekultywacja gruntów, 2000 
3. Gasidło K. Zagospodarowanie terenów i obiektów poprzemysłowych w Polsce. Przegląd realizacji 1989–

2016, Człowiek i Środowisko, 41, 2018, ss. 5-29 [https://czlowiekisrodowisko.igpim.pl/krzysztof-gasidlo-
zagospodarowanie-terenow-i-obiektow-poprzemyslowych-w-polsce-przeglad-realizacji-1989-2016/] 

      Literatura zalecana: 
1. Studia przypadku - www 

19. Język wykładowy: polski 

   20. Zalecenia prowadzących przedmiot: 

 

Logistyka 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:  
       j. polski: LOGISTYKA MASTA 

    j. angielski: CITY LOGISTICS 
 

2. Kod przedmiotu: {nie wypełniać} 
 Liczba punktów ECTS: 5 

    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. inż. Jacek Szołtysek, prof. zw. / dr Rafał Otręba 
                              Ćwiczenia: Prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek, prof. zw / dr Rafał Otręba 
                              Laboratorium: … 
                              Egzaminator: Prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek, prof. zw / dr Rafał Otręba 

6. Katedra prowadzącego: Katedra Logistyki Społecznej 

7. Liczba godzin kontaktu ze studentem: 
 

Forma zajęć Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

wykład 30 15 

ćwiczenia 30 15 

lektoraty   

laboratoria   

seminarium   

e-learning   

inne    

Razem godzin: 60 30 

egzamin (godz.) 2 2 
 

 
8. Czas trwania przedmiotu: I semestr 
    Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2 
    Semestr rozpoczęcia przedmiotu: 4 

9. Stopień kształcenia: (lic.) 
     
 

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

 

11. Wymagania  
         Obowiązkowe: zna problematykę miejską, podstawy zarządzania 
         Zalecane: posługuje się sprzętem komputerowym 

12. Cele przedmiotu:  
– Przekazanie wiedzy na temat użyteczności logistyki w usprawnianiu funkcjonowania i rozwoju ośrodków 

zurbanizowanych 
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– Zaprezentowanie współczesnych rozwiązań w zakresie pokonywania barier rozwojowych ośrodków 
zurbanizowanych w kontekście logistycznym (w nurcie logistyki społecznej). 

– Wskazanie zależności między warunkami życia w mieście, determinowanymi logistycznie a jakością życia 
mieszkańców. 

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

Lp. Metody nauczania Opis 
Liczba godzin 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

1. Wykład aktywny Wykład aktywny 30 15 

2. Ćwiczenia aktywne Ćwiczenia aktywne 14 7 

3. Ćwiczenia aktywne z 
wykorzystaniem 
studiów przypadków 

Ćwiczenia aktywne z 
wykorzystaniem 
studiów przypadków 

16 8 

…     

Razem AS: 60 AN:  30 
 

B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 
 

Lp. Metody studiowania Opis 
Liczba godzin 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

1. Przygotowywanie 
esejów 

Praca pisemna 
15 30 

2. Analiza materiałów 
źródłowych 

Praca pisemna 
10 15 

3. Praca w grupach Efekty pracy w formie 
pisemnej 

5 5 

4. Praca w terenie Tworzenie map 
emocjonalnych 

10 10 

Razem BS: 40 BN: 60 

 
Razem AS+BS = 100                      Razem AN+BN = 100 
Egzamin (E) = 2      Egzamin (E) = 2 
Łącznie AS+BS+E=102     Łącznie AN+BN+E = 102 
 

14. Słowa klucze: miasto, ośrodek zurbanizowany, logistyka, logistyka miasta, kongestia, przestrzenie publiczne, 
jakość życia w mieście 

15. Treść przedmiotu: 
1. Logistyka – koncepcja i zastosowania. 
2. Miasto i jego podatność na zarządzanie logistyczne. 
3. Logistyka miasta jako koncepcja kształtowania przepływów osób, dóbr materialnych i kreowania 
przestrzeni miasta. 
4. Logistyka w kształtowaniu przepływów osób w miastach. 
5. Logistyka w kształtowaniu dóbr materialnych w miastach. 
6. Logistyka w kształtowaniu przestrzeni miasta. 
7. Logistyka w kształtowaniu jakości życia w mieście. 
8. Zarządzanie logistyczne miastem. 
… 

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 
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GMIN1_W03 
 
 
GMIN1_W07 

Zna i rozumie relacje logistyki, w szczególności 
logistyki miejskiej do innych dyscyplin, w tym 
zwłaszcza w obszarze nauk społecznych. 

Zna i rozumie podstawowe ekonomiczne, etyczne, 
prawne i inne uwarunkowania podejmowania 
decyzji logistycznych w obszarach miejskich, w 
szczególności kontekście zwiększania jakości 
życia w mieście.  

Egzamin, 
aktywność na 
ćwiczeniach, eseje 

 
 

j.w. 

Eseje 
 
 
 
 

j.w. 

                                                                     Umiejętności 

GMIN1_U02 
 
 
 
 
 
GMIN1_U04 
 

Potrafi wykorzystując posiadaną wiedzę 
formułować oraz rozwiązywać złożone i 
nietypowe problemy logistyki miejskiej, a także 
podejmować decyzje zarządcze w zakresie 
zarządzania logistycznego w warunkach 
logistyki społecznej. 

Potrafi posługiwać się systemami normatywnymi 
w celu rozwiązywania problemów z zakresu 
zapewnienia mobilności mieszkańców miast, w 
tym z uwzględnieniem procesów w otoczeniu 
miast i regionów 

 

Aktywność na 
ćwiczeniach, eseje 

 
 
 
 
 

j.w. 

Eseje i inne 
prace materialne 

 
 
 
 
 

j.w. 

                                                               Kompetencje społeczne 

GMIN1_K01 
 
 
 
 
GMIN1_K02 
 

Dokonuje systematycznej i krytycznej samooceny 
posiadanej wiedzy, własnych umiejętności i 
kompetencji oraz oceny odbieranych treści z 
zakresu ekonomii, w szczególności gospodarki 
miejskiej i nieruchomości. 

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

 

Egzamin, 
aktywność na 
ćwiczeniach, eseje 

 
 

j.w. 

Eseje i 
dokumentacja z 

egzaminu 
 

j.w. 

 
 

17. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu: 
 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

Opis Udział w ocenie z przedmiotu  (w %)* 

1 Egzamin pisemny Test 50% 

2 Aktywność na 
zajęciach  

 
5% 

3 Eseje Jakość, zwięzłość, 
samodzielność, terminowość 

prac 
30% 

4 Praca zbiorowa - 
grupowa 

Wykonanie, interpretacja i 
zalecenia na podstawie map 
emocjonalnych 

15% 

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu wynosi 
minimum 30% 

18. Literatura 
      Literatura obowiązkowa: 

1. Szołtysek J., Logistyka miasta. PWE Warszawa, 2016. 
2. Szołtysek J., [red] Jakość życia w mieście. Poglądy interdyscyplinarne: praca zbiorowa. Wydaw. CeDeWu, 

Warszawa, 2018.  
3. Szołtysek J., Kreowanie mobilności mieszkańców miast, Wolters Kluwer, Warszawa. 2011. 
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4. Szołtysek J., Brdulak H., Kauf S., Miasta dla pieszych. Idea czy rzeczywistość. Texter, Warszawa. 2016  
5. Kiba-Janiak M., Logistyka w strategiach rozwoju miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu, Wrocław 2018. 
      Literatura zalecana: 

5. Gotlib D., Olszewski R., Smart City. Informacja przestrzenna w zarządzaniu inteligentnym miastem. PWE 
Warszawa 2016 

6. Schwartz S.I., Street smart. The rise of cities and fall of cars, Public Affairs TM, USA 2015 
7. Kauf S., Szołtysek J., Wieczorek I., Transport zbiorowy w zaspokajaniu mobilności mieszkańców miast. 

Doświadczenia JST. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, Łódź 2018 

19. Język wykładowy: polski 

   20. Zalecenia prowadzących przedmiot: uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe 
 

 

Zarządzanie publiczne 

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:  
       j. polski: Zarządzanie publiczne 
     j.angielski: Public managment 

2. Kod przedmiotu: {nie wypełniać} 
 Liczba punktów ECTS: 5 

    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. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka 
                              Ćwiczenia: dr Karolina Szymaniec-Mlicka, prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka 
                              Laboratorium:  
                              Egzaminator: prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka 

6. Katedra prowadzącego: Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych 

7. Liczba godzin kontaktu ze studentem: 
 

Forma zajęć Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład 15 15 

Ćwiczenia 30 15 

Lektoraty   

Laboratoria   

Seminarium   

e-learning   

inne    

Razem godzin: 45 30 

egzamin (godz.) - - 
 

 
8. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr 
    Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2 
    Semestr rozpoczęcia przedmiotu: 4 

9. Stopień kształcenia: (lic) 
     
 

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

 

11. Wymagania  
         Obowiązkowe: Makroekonomia 
         Zalecane: Usługi publiczne na obszarach miejskich 

12. Cele przedmiotu:  
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– zapoznanie studentów z podstawowymi problemami poruszanymi w teorii zarządzania publicznego i ich 
zaznaczeniem dla wyjaśniania prawideł rządzących w sektorze publicznym 

– rozwijanie umiejętności zarządzania organizacjami, które działają w sektorach nie nastawionych na zysk 
czyli publicznym i społecznym 

– wykształcenie umiejętności stosowania narzędzi analizy strategicznej do diagnozowania otoczenia 
organizacji 

– wzrost kompetencji związanych w podejmowaniem działania w środowisku lokalnym 
 

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

Lp. Metody nauczania Opis 
Liczba godzin 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

1. Wykład aktywny z 
wykorzystaniem 
technik 
multimedialnych 

Techniki 
multimedialne 
wykorzystywane są 
do prezentacji 
kluczowych treści 

15 15 

1.  Ćwiczenia  Analiza wybranych 
tekstów z zakresu 
zarządzania 
publicznego 
 
Analiza przyczynowo - 
skutkowa podanych 
przypadków (studium 
przypadków) 
 

30 15 

Razem AS: 45 AN:  30 
 

B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 
 

Lp. Metody studiowania Opis 
Liczba godzin 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

1. Analiza notatek z 
wykładów 

Samodzielne 
studiowanie notatek z 
wykładów 

5 10 

2. Studiowanie 
przyczynowo-skutkowe 
z wykorzystaniem 
literatury 

Dotyczy treści objętych 
programem 
przedmiotu 

15 15 

3. Praca nad projektem  Przygotowanie opisu 
sytuacji problemowej i 
sposobu jej rozwiązania 

20 20 

4. Studia literaturowe Samodzielne czytanie i 
analizowanie 
podstawowej i 
zalecanej literatury 
przedmiotu 

40 50 

Razem BS: 80 BN: 95 

 
Razem AS+BS = 125                    Razem AN+BN = 125 
Egzamin (E) = 0      Egzamin (E) = 0 
Łącznie AS+BS+E= 75     Łącznie AN+BN+E = 75 
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14. Słowa klucze: zarządzanie publiczne, organizacje publiczne, sektor publiczny, usługi publiczne i społeczne, 
współpraca międzysektorami 

15. Treść przedmiotu: 

• Zarys rozwoju koncepcja zarządzania publicznego. 

• Funkcje państwa, potrzeby i sposoby ich zaspokajania. 

• Sektor publiczny, usługi publiczne i usługi społeczne - jego cele i zasady działania. 

• Wartość publiczna/społeczna - metody jej tworzenia. 

• Modele zarządzania publicznego. 

• Efektywność organizacji publicznej - konceptualizacja pojęcia, możliwości pomiaru. 

• Kluczowe czynniki sukcesu organizacji publicznej - instrumenty identyfikacji KCS. 

• Zarządzanie strategiczne w teorii zarządzania publicznego oraz praktykach działania organizacji 
publicznych. 

• Kultura organizacyjna organizacji publicznej - podejście teoretyczne i praktyczne. 

• Podejmowanie decyzji w organizacji publicznej. 

• Identyfikacja interesariuszy - zgodnie z metodyką Design Thinking. 

• Zmiana i organizacyjne uczenie się w organizacji publicznej. 

• Przywództwo w organizacji publicznej - rola i zadania menedżera działającego w organizacji publicznej. 

• Jakość usługi publicznej. 

• Przedsiębiorczość organizacji sektora publicznego. 

• Wykorzystanie technologii wiedzy (ICT) w praktyce działania organizacji publicznych i oganizacji non-profit. 

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 

GMIN1_W03 
 
 
GMIN1_W06 
 
 
 
 

Zna i rozumie relacje ekonomii, w szczególności 
gospodarki miejskiej do zagadnień 
problemowych poruszanych w teorii zarządzania 
publicznego 
Zna i rozumie fundamentalne dylematy 
współczesnej cywilizacji związane z rozwojem 
obszarów miejskich i funkcjonowaniem rynków 
nieruchomości  i potrafi ja analizować w 
perspektywie problemów zarządzania 
publicznego  odnosząc je do konsekwencji zmian 
demograficznych, kulturowych, gospodarczych, 
polityczno-prawnych, infrastrukturalnych i 
środowiskowych 

Pisemny egzamin  
zaliczeniowy 

 
 
 
 

Pisemny egzamin 
zaliczeniowy 

 
 

Wykaz pytań 
 
 
 
 
 

Wykaz pytań 
testowych 

                                                                     Umiejętności 

GMIN1_U02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GMIN1_U04 
 

Potrafi wykorzystując posiadaną wiedzę z zakresu 
zarządzania publicznego wykorzystywać  
do formułowania oraz rozwiązywania złożonych  
i nietypowych problemów gospodarki miejskiej  
i nieruchomości, a także podejmować decyzje  
w warunkach niepewności z uwzględnieniem 
właściwego doboru źródeł, dokonywania ich 
oceny, syntezy informacji, doboru i stosowania 
właściwych narzędzi, w tym zaawansowanych 
technik informacyjno-komunikacyjnych 
Potrafi posługiwać się systemami normatywnymi 
w celu rozwiązywania problemów z zakresu 

Projekt rozwiązania 
sytuacji 

problemowej 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiał na CD 
zawierający 

indywidualne 
lub grupowe 

efekty pracy nad 
zadanym 

problemem 
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gospodarki miejskiej i nieruchomości odnosząc je 
do problemów pojawiających się w domenie 
zarządzani publicznego a szczególnie analizować 
konsekwencje procesów w otoczeniu miast i 
regionów 
 

Dyskusje podczas 
ćwiczeń 

Wykaz 
zagadnień i 

treści nauczania 
 
 

                                                               Kompetencje społeczne 

GMIN1_K01 
 
 
 
 
 
 
GMIN1_K02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jest gotów do systematycznej i krytycznej 
samooceny posiadanej wiedzy, własnych 
umiejętności i kompetencji oraz podejmowania  
działań na rzecz zwiększania swoich zasobów 
wiedzy z zakresu zarządzania publicznego w 
relacji do problemów  ekonomii, w szczególności 
gospodarki miejskiej i nieruchomości 
Jest gotów do uznawania roli rzetelnej wiedzy  
w rozwiązywaniu problemów poznawczych  
i praktycznych pojawiających się w obszarze 
samorządowego władztwa i podlegających 
zarządzaniu publicznemu, w tym zwłaszcza  
w obszarze gospodarki miejskiej i nieruchomości 
oraz jest przygotowany do zasięgania opinii 
ekspertów 
 

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 
zaliczenia przedmiotu 

Opis Udział w ocenie z przedmiotu  (w %)* 

1. Pisemny egzamin bez  
możliwości 
korzystania z 
podręczników 

Pytania egzaminacyjne 

100,00% 

    

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu wynosi 
minimum 30% 

18. Literatura 
      Literatura obowiązkowa: 

1. Frączkiewicz-Wronka A. (red.): Zarządzanie publiczne - elementy teorii i praktyki, AE, Katowice, 2009 
2. Hausner J.: Zarządzanie publiczne. Podręcznik akademicki. Wyd. Scholar, Warszawa, 2008. 
3. Szumowski W., System zarządzania urzędem administracji samorządowej. Perspektywa koncepcji 

Good Governance. Wydawnictwo UE Wrocław, 2019. 
4. Zawicki M., Nowe zarządzanie publiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2011.  

      Literatura zalecana: 
1. Wybrane artykuły z czasopisma Zarządzanie Publiczne wydawanego przez UEK Kraków, 

http://publicgovernance.pl/zpub 
2. Zalewski A.,(red): Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym.  Wyd. Szkoła 

Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, 2007 
3. J. Kleer (red): Sektor publiczny w Polsce i na świecie między upadkiem a rozkwitem. CeDeWu sp. z o.o., 

Warszawa, 2005. 
 

19. Język wykładowy: polski 

   20. Zalecenia prowadzących przedmiot: 
 projektor multimedialny oraz możliwość korzystania z Internetu 

http://publicgovernance.pl/zpub
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Rok 3, semestr 5 

Studia prospektywne i analiza strategiczna 

Seminarium 

Nieruchomości handlowe i usługowe SPEC:NIERUCHOMOŚCI 

Zarządzanie nieruchomościami SPEC:NIERUCHOMOŚCI 

Innowacje w gospodarce miasta i regionu SPEC: PRM 

Marketing miasta SPEC: PRM 

 

Studia prospektywne i analiza strategiczna 

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:  
       j. polski: Studia prospektywne i analiza strategiczna 

    j. angielski: Foresight and strategy 
 

2. Kod przedmiotu: {nie wypełniać} 
 Liczba punktów ECTS: 6 

    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: 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 Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład 30 15 

Ćwiczenia 30 15 

Lektoraty   

Laboratoria   

Seminarium   

e-learning   

inne    

Razem godzin: 60 60 

egzamin (godz.) 3 3 
 

 
8. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr 
    Rok rozpoczęcia przedmiotu: 3 
    Semestr rozpoczęcia przedmiotu: 5 

9. Stopień kształcenia: (lic.) 
     
 

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

 

11. Wymagania  
         Obowiązkowe: Znajomość podstaw ekonomii miejskiej i gospodarowania nieruchomościami 
         Zalecane: --- 

12. Cele przedmiotu:  
– Przedstawienie podstaw teoretycznych prowadzenia studiów prospektywnych i analizy strategicznej  

w kontekście rozwoju przestrzennego. 
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– Przedstawienie najważniejszych narzędzi stosowanych w studiach prospektywnych i analizie strategicznej 
połączone z ich zastosowaniem w odniesieniu do rzeczywistej sytuacji wybranych obszarów miejskich lub 
nieruchomości. 

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

Lp. Metody nauczania Opis 
Liczba godzin 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

1. Wykład interaktywny Wykład prowadzony 
metodą dialogową 
wokół zagadnień 
przedstawionych 
studentom wcześniej 
(do przygotowania w 
ramach samodzielnej 
pracy) 

15 8 

2. Wykład klasyczny Podsumowanie 
teoretyczne 
omawianych 
zagadnień, 
systematyzowanie 
wiedzy 

15 8 

3. Rozwiązywanie zadań Praktyczne 
zastosowanie 
pozyskanej wiedzy 
przez rozwiązywanie, 
z pomocą 
prowadzącego, zadań 
składających się na 
pracę semestralną 

30 15 

Razem AS: 60 AN:  30 
 

B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 
 

Lp. Metody studiowania Opis 
Liczba godzin 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

1. Analiza studiów 
przypadku i materiałów 
źródłowych 

Przygotowanie do 
uczestniczenia w 
wykładzie i ćwiczeniach 
przez lekturę i analizę 
materiałów 
dydaktycznych (opisów 
studiów przypadku, 
dokumentów 
źródłowych) 

20 20 

2. Uczenie się z 
wykorzystaniem 
podręczników 

Systematyzowanie 
nabytej wiedzy z 
wykorzystaniem 
podręczników 
podanych w sekcji 
„Literatura 
obowiązkowa” 

20 35 

3. Praca zespołowa Przygotowanie pracy 
semestralnej oraz 
przygotowanie się do 
jej obrony 

50 65 
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Razem BS: 90 BN: 120 

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

14. Słowa klucze: studia prospektywne, foresight, analiza strategiczna, strategia, zarządzanie strategiczne, 
strategia miasta, strategia gospodarowania nieruchomościami 

15. Treść przedmiotu: 
1. Szkoły zarządzania strategicznego. 
2. Analiza makrootoczenia. 
3. Analiza otoczenia konkurencyjnego. 
4. Analiza otoczenia terytorialnego. 
5. Analiza scenariuszowa. 
6. Analiza uwarunkowań wewnętrznych. 
7. Analiza potencjału strategicznego. 
8. Analizy portfelowe. 
9. Analiza SWOT. 
10. Analiza aksjologiczna; wizja i misja. 
11. Analiza aktorów. 
12. Formułowanie celów strategicznych i operacyjnych. 
13. Identyfikacja kluczowych projektów. 
14. Mapa strategii. 
15. Monitoring strategii. 

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 

GMIN1_W01 
 
 
 
 
GMIN1_W03 

Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu fakty  
i zjawiska oraz dotyczące ich teorie stanowiące 
podstawę podejmowania decyzji strategicznych z 
zakresu ekonomii gospodarki miejskiej oraz 
gospodarowania nieruchomościami. 
Zna i rozumie relacje gospodarki miejskiej  
i gospodarki nieruchomościami do zarządzania 
strategicznego. 

Dialogowanie 
podczas 

interaktywnej 
części wykładu, 

obrona 
semestralnej pracy 

zespołowej 

Indywidualne 
karty oceny, 

praca 
semestralna 

                                                                     Umiejętności 

GMIN1_U02 
 
 
 
 
GMIN1_U04 

Potrafi wykorzystując posiadaną wiedzę 
formułować oraz rozwiązywać strategiczne 
problemy gospodarki miejskiej i nieruchomości, 
stosując narzędzia i techniki studiów 
prospektywnych i analizy strategicznej. 
Potrafi posługiwać się systemami normatywnymi 
w celu rozwiązywania problemów strategicznych z 
zakresu gospodarki miejskiej i nieruchomości. 

Praca podczas 
ćwiczeń, ocena i 

obrona 
semestralnej pracy 

zespołowej 

Uzasadnienia 
oceny 

semestralnej – w 
tym pracy, praca 

semestralna 

                                                               Kompetencje społeczne 

GMIN1_K04 
 
 
 
 
 

Jest gotów do podejmowania działań 
przedsiębiorczych w gospodarce miejskiej  
i gospodarce nieruchomości dzięki zdolności  
do strategicznego myślenia i projektowania 
strategii. 
 

Dialogowanie 
podczas 

interaktywnej 
części wykładu, 
praca podczas 

ćwiczeń 

Indywidualne 
karty oceny, 
uzasadnienia 

oceny 
semestralnej 
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GMIN1_05 Jest gotów do odpowiedniego  
i odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych 
dotyczących planowania strategicznego, w tym z 
wykorzystaniem analizy SWOT 

 
 

17. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu: 
 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

Opis Udział w ocenie z przedmiotu  (w %)* 

1. Aktywność na 
wykładzie 

Bieżąca ocena aktywności 
podczas części interaktywnej 
wykładu, dokonywana przez 
wykładowcę 

25% 

2. Aktywność na 
ćwiczeniach 

Bieżąca ocena aktywności 
podczas ćwiczeń, 
dokonywana przez 
prowadzącego ćwiczenia 

25% 

3. Praca zespołowa Ocena raportu z pracy 
zespołowej, dokonywana 
przez prowadzącego 
ćwiczenia 

25% 

4. Praca zespołowa Ocena obrony pracy 
zespołowej, prowadzonej w 
odniesieniu do 
teoretycznych zagadnień 
związanych z zastosowanymi 
technikami, dokonywana 
przez wykładowcę 

25% 

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu wynosi 
minimum 30% 

18. Literatura 
      Literatura obowiązkowa: 
5. Krzysztof Obłój: Praktyka strategii firmy. Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2017. 
6. Grażyna Gierszewska, Maria Romanowska: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Polskie Wydawnictwo 

Ekonomiczne, wyd. V, Warszawa 2017. 
7. Jerzy Biniecki, Bogumił Szczupak: Strategiczne myślenie o przyszłości gminy. Wydawnictwo Akademii 

Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2004. 
8. Bieżące opisy studiów przypadku i aktualne materiały źródłowe przekazywane przez wykładowcę. 

 
      Literatura zalecana: 
8. --- 
9. --- 

19. Język wykładowy: polski 

   20. Zalecenia prowadzących przedmiot: --- 
 

  

Nieruchomości handlowe i usługowe  
 

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:  
       j. polski: Nieruchomości handlowe i usługowe  

    j. angielski: 
 

2. Kod przedmiotu: {nie wypełniać} 
 Liczba punktów ECTS:6 

    Forma zaliczenia przedmiotu: E 
    Rok rozpoczęcia cyklu 
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    kształcenia: 2020/2021 

3. Kierunek: GOSPODARKA MIEJSKA I NIERUCHOMOŚCI 

4. Katedra kuratora Kierunku: Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych 

5. Prowadzący:   Wykład: M.Twardzik, A. Ochojski 
                              Ćwiczenia: M.Twardzik, A. Ochojski 
 
                              Laboratorium: … 
                              Egzaminator: M.Twardzik, A. Ochojski 

6. Katedra prowadzącego: KGPS, BSR 

7. Liczba godzin kontaktu ze studentem: 
 

Forma zajęć Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

wykład 30 15 

ćwiczenia 30 15 

lektoraty   

laboratoria   

seminarium   

e-learning   

inne    

Razem godzin: 60 30 

egzamin (godz.) 3 3 
 

 
8. Czas trwania przedmiotu:  1 semestr 
    Rok rozpoczęcia przedmiotu: 3 
    Semestr rozpoczęcia przedmiotu: 5 

9. Stopień kształcenia: (lic.) 
     
 

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

 

11. Wymagania  
         Obowiązkowe: Analiza rynku nieruchomości 
         Zalecane: Geografia usług 

12. Cele przedmiotu:  
Celem przedmiotu jest identyfikacja nieruchomości handlowych i usługowych, ich typologia oraz znaczenie ich 
lokalizacji  w przestrzeni miast.  

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

Lp. Metody nauczania Opis 
Liczba godzin 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

1. Ćwiczenia z 
wykorzystaniem 
studiów przypadków 

Studia przypadków 
oraz praca w grupach 
nad praktycznymi 
problemami dot. 
funkcjonowania 
obiektów handlowych 
i usługowych  

30 15 

2. Wykład aktywny Przedstawienie  
podstaw 
teoretycznych 
funkcjonowania 
handlu i usług  

30 15 

Razem AS: 60 AN:  30 
 

B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 
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Lp. Metody studiowania Opis 
Liczba godzin 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

1. Analiza materiałów 
źródłowych 

Zapoznanie się z 
literaturą przedmiotu, 
aktami prawnymi, 
materiałami 
źródłowymi oraz 
analiza materiałów z 
wykładów i ćwiczeń 

20 30 

2. Praca grupowa nad 
studium przypadku 

Praca w grupach nad 
praktycznymi 
problemami dot. 
funkcjonowania 
obiektów handlowych i 
usługowych w 
przestrzeni miast 

20 40 

Razem BS: 40 BN: 70 

 
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: nieruchomości inwestycyjne, obiekty handlowe, lokalizacja handlu i usług 

15. Treść przedmiotu: 
1. Pojęcie i cechy nieruchomości komercyjnych. 
2. Typologia nieruchomości komercyjnych. 
3. Nieruchomości handlowe, rodzaje i cechy. 
4. Podstawowe założenia i zasady lokalizacji handlu i usług. 
5. Analiza lokalizacji obiektów handlowych oraz ocena zasięgu ich rynku. 
6. Analiza lokalizacji obiektów usługowych oraz zasięg obsługi rynku. 
7. Sieć handlowo-usługowa miasta. 
8. Sposoby pomiaru dostępności handlu i usług. 
9. Centra handlowe i ich strategie lokalizacji, funkcjonowania i doboru najemców  (tenant mix). 
10. Procesy koncentracji i integracji w sektorze handlu i usług. 

 
 

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 

GMIN1_W05 
 
 
 
GMIN1_W09 
 

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu 
podstawowe metody i zasady lokalizacji 
obiektów handlowych i usługowych w 
przestrzeni miasta 

Zna i rozumie zastosowania praktyczne wiedzy 
związanej z rynkiem nieruchomości handlowych 
w studium przypadku nieruchomości  
handlowych i usługowych 

Studia przypadków 
realizowane na 
zajęciach oraz 

kolokwium 
pisemne 

Formularze 
studiów 

przypadków oraz 
kolokwium 
pisemnego 

                                                                     Umiejętności 

GMIN1_U01 
 
 

Student potrafi rozwiązywać praktyczne problemy 
związane z wyborem lokalizacji dla konkretnego 
obiekty handlowego lub usługowego  

Studia przypadków 
realizowane na 
zajęciach oraz 

Formularze 
studiów 

przypadków oraz 



123 
 

 
GMIN1_U09 
 

Potrafi wykorzystując posiadaną wiedzę 
formułować oraz rozwiązywać praktyczne 
problemy gospodarki miejskiej i nieruchomości 
oraz wykonywać zadania typowe dla analizy, 
działalności nieruchomości handlowych i 
usługowych  

kolokwium 
pisemne 

kolokwium 
pisemnego 

                                                               Kompetencje społeczne 

GMIN1_K02 
 

Jest gotów do oceny własnej wiedzy  
i umiejętności z zakresu lokalizacji obiektów 
handlowych i usługowych w przestrzeni miasta 

 

Studia przypadków 
realizowane na 

zajęciach 

Formularze 
studiów 

przypadków  

 

17. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu: 
 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

Opis Udział w ocenie z przedmiotu  (w %)* 

1. Praca w grupach nad 
studium przypadku 

Studia przypadków dot. lokalizacji 
obiektów handlowych i usługowych 
w przestrzeni miasta (np. 
wypracowanie zestawu czynników 
lokalizacji śródmiejskiej dla 
nowoprojektowanego centrum 
handlowego) 

50% 

2. Test egzaminacyjny Zestaw pytań zamkniętych i otwartych  50 % 

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu wynosi 
minimum 30% 

18. Literatura 
      Literatura obowiązkowa: 

1. T. Sondej, Handel we współczesnej gospodarce, [w:] Rosa G. (red.), Marketing w handlu, Wydawnictwo 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009. 

2. T. Kaczmarek, Struktura przestrzenna handlu detalicznego. Od skali globalnej do lokalnej, Wydawnictwo 
Naukowe Bogucki, Poznań 2010. 

3. Ledwoń S., Przekształcenia obszarów śródmiejskich z udziałem funkcji handlowej [w:] Lorens P., Martyniuk-
Pęczek J. (red.), Wybrane zagadnienia z rewitalizacji miast, Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk 2009. 

4. W. Ciechomski, Koncentracja handlu w Polsce i jej implikacje dla strategii konkurowania przedsiębiorstw 
handlowych, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2010 

5. Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi. Praca zbiorowa pod red. I. Foryś. Poltext, Warszawa 2006. 
6. J. Dzieciuchowicz, Wielkie centrum handlowe w przestrzeni miejskiej i podmiejskiej, Wyd. Uniwersytetu 

Łódzkiego, Łódź 2012. 
 

      Literatura zalecana: 
2. J. Mikołajczyk, Kreowanie wartości centrum handlowego. Perspektywa interesariuszy, Wyd. UE  

w Poznaniu, Poznań 2012. 
3. W. Ciechomski, Koncentracja handlu w Polsce i jej implikacje dla strategii konkurowania przedsiębiorstw 

handlowych, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2010. 
4. A. Rochmińska, Atrakcyjność łódzkich centrów handlowych oraz zachowania nabywcze i przestrzenne ich 

klientów; Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2013. 

19. Język wykładowy: polski 

   20. Zalecenia prowadzących przedmiot: 
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Zarządzanie 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:  
       j. polski: Zarządzanie nieruchomościami 

    j. angielski: Property Management 
 

2. Kod przedmiotu: {nie wypełniać} 
 Liczba punktów ECTS: 6 

    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 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, Katedra Gospodarki Przestrzennej  
i Środowiskowej 

7. Liczba godzin kontaktu ze studentem: 
 

Forma zajęć Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

wykład 30 15 

ćwiczenia 30 15 

lektoraty   

laboratoria   

seminarium   

e-learning   

inne    

Razem godzin: 60 30 

egzamin (godz.) 3 3 
 

 
8. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr 
    Rok rozpoczęcia przedmiotu: 3 
    Semestr rozpoczęcia przedmiotu: 5 

9. Stopień kształcenia: (lic.) 
     
 

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

 

11. Wymagania  
         Obowiązkowe: wiedza z zakresu gospodarowania nieruchomościami i polityki mieszkaniowej. 
         Zalecane: obsługa programu Excel. 

12. Cele przedmiotu:  
- określenie obszarów zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi i niemieszkaniowymi oraz roli zarządcy w 
procesie zarządzania nieruchomością,  
- przekazanie wiedzy w zakresu procedur i strategii zarządzania różnymi rodzajami nieruchomości,  
- zaprezentowanie zasad sporządzania planów gospodarczych dla nieruchomości oraz metod rozliczeń kosztów 
mediów  
i usług. 

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

Lp. Metody nauczania Opis 
Liczba godzin 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 
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1. 
Wykład aktywny z 
wykorzystaniem technik 
multimedialnych 

Prezentacja zagadnień 
teoretycznych i praktycznych 

20 10 

2. Wykład aktywny 

Studia przypadków, dyskusja 
dotycząca możliwych 
wariantów rozwoju różnych 
typów nieruchomości 

10 5 

3. Rozwiązywanie zadań 

Rozwiązywanie zadań z 
zakresu rozliczenia kosztów i 
przychodów  w 
nieruchomościach 
mieszkaniowych  
i komercyjnych 

14 7 

4. Praca zespołowa 

Sporządzanie w zespole 2-3 
osobowym budżetów 
operacyjnych i remontowych 
dla przykładowych 
nieruchomości 

8 4 

5. Opracowanie projektów 

Opracowanie w zespole 3-4 
osobowym projektu 
koncepcji zarządzania dla 
wybranej nieruchomości  

8 4 

Razem AS: 60 AN: 30 
 

B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 

Lp. Metody studiowania Opis 
Liczba godzin 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

1. Studia bibliograficzne 

Studiowanie wskazanej 
literatury przedmiotu oraz 
aktów normatywnych 
regulujących procesy 
zarządzania różnymi typami 
zasobów nieruchomości 

20 25 

2. 
Analiza notatek z 
wykładów i ćwiczeń 

Studiowanie zagadnień 
prezentowanych w ramach 
przedmiotu 

15 20 

3. Rozwiązywanie zadań 
Rozwiązywanie zadań z 
zakresu rozliczenia kosztów i 
przychodów w nieruchomości 

20 30 

4. 
Analiza materiałów 
źródłowych 

Analiza materiałów 
źródłowych z przykładowych 
nieruchomości oraz 
materiałów statystycznych 
dotyczących kosztów 
eksploatacji nieruchomości 

6 9 

5. Rozwiązywanie zadań 

Sporządzanie budżetu 
operacyjnego i budżetu 
kapitałowego dla 
nieruchomości w 3 wariantach 

8 11 

6. 

Studiowanie 
przyczynowo - 
skutkowe z 
wykorzystaniem 
literatury 

Nabywanie umiejętności 
określania przyczyn zjawisk w 
procesie zarządzania i skutków 
jakie mogą generować dla 
nieruchomości 

5 5 

7. Praca w grupach 
Praca w zespole 3-4 
osobowym nad koncepcją 

10 14 
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rozwoju wybranej 
nieruchomości 

8. Przygotowanie raportu 
Opracowanie projektu Plan 
zarządzania nieruchomością 

4 4 

9. 
Przygotowanie 
prezentacji 

Przygotowanie prezentacji w 
Power Point Plan zarządzania 
nieruchomością 

2 2 

Razem BS: 90 BN: 120 

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

14. Słowa klucze: zarządca nieruchomości, budżety nieruchomości, kalkulacja kosztów, plan zarządzania 

15. Treść przedmiotu: 
1. Istota, cele i obszary zarządzania nieruchomościami – wprowadzenie. 
2. Zasady zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi. 
3. Budżetowanie we wspólnocie mieszkaniowej. 
4. Zarządzanie stanem technicznym nieruchomości - budżet remontowy. 
5. Procedury w zarządzaniu zasobami spółdzielni mieszkaniowej. 
6. Procedury w zarządzaniu zasobami Towarzystwa Budownictwa Społecznego. 
7. Procedury w zarządzaniu zasobem mieszkaniowym gminy. 
8. Metody rozliczania kosztów c.o. i c.c.w. w nieruchomościach mieszkaniowych. 
9. Metody rozliczania kosztów wody w nieruchomościach mieszkaniowych. 
10. Zasady wyliczania dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego. 
11. Strategie w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi. 
12. Metodyka sporządzania planu zarządzania dla nieruchomości mieszkaniowej i komercyjnej. 
13. Sprawozdawczość zarządcy. 
14. Metody i zasady pozyskiwania nieruchomości do zarządzania. 
15. Umowa o zarządzanie - zasady sporządzania i kluczowe elementy umowy. 

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 

GMIN1_W01 
 
 
 
 
 
 
GMIN1_W03 

Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu fakty i 
zjawiska oraz dotyczące ich teorie wyjaśniające 
złożone zależności między nimi, stanowiące 
podstawową wiedzę z zakresu ekonomii oraz zna i 
rozumie wybrane zagadnienia z zakresu 
finansowych i organizacyjnych aspektów 
zarządzania nieruchomościami  
Zna i rozumie relacje ekonomii w obszarze 
gospodarowania nieruchomościami 
mieszkaniowymi i komercyjnymi, do innych nauk, 
w tym zwłaszcza innych nauk społecznych 

Egzamin,  
projekt,  

kolokwium 1,2,3 
 
 
 
 

Egzamin,  
projekt 

Wersja 
papierowa 
egzaminu, 

wersja 
papierowa 

projektu, wersje 
papierowe 

kolokwium 1, 2, 
3 
 

Wersja 
papierowa 
egzaminu, 

wersja 
papierowa 
projektu 

                                                                     Umiejętności 

GMIN1_U02 
 
 
 
 

Potrafi wykorzystując posiadaną wiedzę 
formułować oraz rozwiązywać złożone  
i nietypowe problemy z zakresu procesów 
zarządzania  nieruchomościami, a także 
podejmować decyzje w warunkach niepewności  

Projekt,  
kolokwium 1,2,3 

 
 
 

Wersja 
papierowa 

projektu, wersje 
papierowe 
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GMIN1_U05 
 
 
 
 
 
 
 

z uwzględnieniem właściwego doboru źródeł, 
dokonywania ich oceny, syntezy informacji, 
doboru i stosowania właściwych narzędzi, w tym 
zaawansowanych technik informacyjno-
komunikacyjnych  
Potrafi komunikować się z użyciem 
specjalistycznej terminologii z zakresu ekonomii, 
w szczególności procedur zarządzania 
nieruchomościami mieszkaniowymi  
i komercyjnymi, przedstawiać i oceniać różne 
opinie i stanowiska, w tym brać udział  
w debatach na temat koncepcji i strategii 
zarządzania nieruchomościami 

 
 
 
 
 

Projekt 
 
 
 
 
 
 

 

kolokwium 1, 2, 
3 
 
 
 
 

Wersja 
papierowa 
projektu 

 
 
 
 
 

 

                                                               Kompetencje społeczne 

GMIN1_K02 
 
 
 
GMIN1_K05 
 
 

Jest gotów do uznawania roli rzetelnej wiedzy w 
rozwiązywaniu problemów poznawczych  
i praktycznych w obszarze zarządzania 
nieruchomości 
Jest gotów do odpowiedniego  
i odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych  
w ramach podmiotów zarządzających 
nieruchomościami, w tym przestrzegania etyki 

Egzamin,  
projekt 

 
 

Egzamin,  
projekt 

 

Wersja 
papierowa 
egzaminu, 

wersja 
papierowa 
projektu 
Wersja 

papierowa 
egzaminu, 

wersja 
papierowa 
projektu 

 

17. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu: 
 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

Opis Udział w ocenie z przedmiotu  
(w %)* 

1. 
Egzamin pisemny bez 
możliwości korzystania z 
podręczników 

30 pytań, w tym: 
20 pytań test jednokrotnego wyboru 
(po 1 punkcie za pytanie) oraz 10 pytań 
otwartych (po 3 punkty za pytanie) - w 
sumie 50 punktów za Egzamin 

50,00% 

2. Kolokwium pisemne 1 
Podejmowanie decyzji oraz 
budżetowanie we wspólnocie 
mieszkaniowej 

12,00% 

3. Kolokwium pisemne 2 Sporządzanie budżetu remontowego 12,00% 

4. Kolokwium pisemne 3 
Rozliczanie co i ccw, wody i dodatków 
mieszkaniowych w nieruchomościach 

14,00% 

5. Projekt 
Przygotowanie i obrona projektu 
koncepcji zarządzania wybranej 
nieruchomości 

12,00% 

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu wynosi 
minimum 30% 

18. Literatura 
      Literatura obowiązkowa: 

1. E. Śleszyńska: Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej, Wyd. 
Wolter Kluwer, Warszawa, 2017. 

2. I. Foryś (red.): Zarządzanie nieruchomościami handlowymi, Wyd. Poltext, Warszawa, 2014. 
3. M. Tertelis, J. Karp, S. Vieyra: Zarządzanie wartością nieruchomości mieszkaniowych. Wyd. C.H.Beck, 

Warszawa, 2009. 
      Literatura zalecana: 
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1. A.Sobczak: Plany zarządzania nieruchomościami. Wyd. Poltext, Warszawa, 2010. 
2. K.Najbar: Rynek usług zarządzania nieruchomościami, Wyd. Poltext, Warszawa, 2013. 
3. E.Śleszyńska: Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów, Wyd. Wolter Kluwer, 

Warszawa, 2016. 
4. M. Czajkowska, B. Mikołajewska: Księgowość i rozliczenia wspólnot mieszkaniowych. Wyd. C.H.Beck, 

Warszawa, 2011. 
5. M. Bryx (red.): Wprowadzenie do zarządzania nieruchomością, Poltext, Warszawa, 2004. 

19. Język wykładowy: polski 

   20. Zalecenia prowadzących przedmiot: 
 

 

Innowacje w gospodarce miasta i regionu 
 

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:  
       j. polski: Innowacje w gospodarce miasta i regionu 

    j. angielski: Innovations in urban and regional economy 
 

2. Kod przedmiotu: {nie wypełniać} 
 Liczba punktów ECTS: 6 

    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: Marcin Baron 
                              Ćwiczenia: Asystenci, Marcin Baron 
                              Laboratorium: --- 
                              Egzaminator: Marcin Baron 

6. Katedra prowadzącego: Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych 

7. Liczba godzin kontaktu ze studentem: 
 

Forma zajęć Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

wykład 30 15 

ćwiczenia 30 15 

lektoraty   

laboratoria   

seminarium   

e-learning   

inne    

Razem godzin: 60 60 

egzamin (godz.) 3 3 
 

 
8. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr 
    Rok rozpoczęcia przedmiotu: 3 
    Semestr rozpoczęcia przedmiotu: 5 

9. Stopień kształcenia: (lic.) 
     
 

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

 

11. Wymagania  
         Obowiązkowe: Znajomość podstaw ekonomii miejskiej 
         Zalecane: --- 

12. Cele przedmiotu:  
1. Przedstawienie podstaw teoretycznych terytorializacji działalności innowacyjnej. 
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2. Przedstawienie kwestii aplikacyjnych związanych z programowaniem rozwoju gospodarczego miast, obszarów 
metropolitalnych i regionów. 

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

Lp. Metody nauczania Opis 
Liczba godzin 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

1. Studia przypadków Wykład prowadzony 
metodą dialogową wokół 
studiów przypadku 
przedstawianych studentom 
wcześniej (do 
przygotowania w ramach 
samodzielnej pracy) lub w 
ramach wykładu 

15 8 

2. Wykład klasyczny Podsumowanie teoretyczne 
omawianych zagadnień, 
systematyzowanie wiedzy 

15 8 

3. Rozwiązywanie zadań Praktyczne zastosowanie 
pozyskanej wiedzy przez 
rozwiązywanie, z pomocą 
prowadzącego, zadań w 
ramach modułów 
ćwiczeniowych 

18 9 

4.  Wizyty studyjne Wizyty w ośrodkach 
innowacji i firmach 
technologicznych w ramach 
modułów ćwiczeniowych 

12 6 

Razem AS: 60 AN:  30 
 

B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 
 

Lp. Metody studiowania Opis 
Liczba godzin 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

1. Analiza studiów 
przypadku i materiałów 
źródłowych 

Przygotowanie do 
uczestniczenia w wykładzie  
i ćwiczeniach przez lekturę  
i analizę materiałów 
dydaktycznych (opisów 
studiów przypadku, 
dokumentów źródłowych) 

60 60 

2. Uczenie się z 
wykorzystaniem 
podręczników 

Systematyzowanie nabytej 
wiedzy z wykorzystaniem 
podręczników podanych  
w sekcji „Literatura 
obowiązkowa” 

30 60 

Razem BS: 90 BN: 120 

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

14. Słowa klucze: terytorializacja, środowiska innowacyjne, dystrykty przemysłowe, klastry, ekosystemy innowacji, 
innowacyjność, strategia innowacji, inteligentna specjalizacja 

15. Treść przedmiotu: 
16. Związek innowacji z terytorium, polityka innowacyjna miasta i regionu. 
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17. Perspektywiczne branże gospodarki. 
18. Przyciąganie inwestorów a innowacyjność. 
19. Lokalizacja działalności gospodarczej, atmosfera przemysłowa, dystrykty przemysłowe. 
20. Klastry i inicjatywy klastrowe. 
21. Instytucje wspierające innowacyjność. 
22. Finansowanie innowacji – rynek kapitałowy. 
23. Finansowanie innowacji – wsparcie publiczne. 
24. Ekosystemy innowacji. 
25. Strategie innowacji i inteligentnych specjalizacji. 
26. Miejskie programy rozwoju gospodarczego. 
27. Trajektorie rozwoju gospodarczego 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 

                                                                         Wiedza 

GMIN1_W06 
 
 
 
 
GMIN1_W09 

Zna i rozumie fundamentalne dylematy 
współczesnej cywilizacji związane z rozwojem 
innowacyjnej gospodarki w regionach, na 
obszarach metropolitalnych i w ośrodkach 
miejskich. 
Zna i rozumie zastosowania praktyczne wiedzy 
związanej z ekonomiką miejską w zakresie 
formułowania rekomendacji wspierania innowacji 
w gospodarce miasta i regionu 

Dialogowanie 
podczas 

interaktywnej 
części wykładu, 

prezentacje i 
omówienie 

wyników zadań 
realizowanych na 

ćwiczeniach, 
egzamin ustny 

Indywidualne 
karty oceny, lista 

pytań 
egzaminacyjnych 

                                                                     Umiejętności 

GMIN1_U01 
 
 
 
 
GMIN1_U09 

Potrafi identyfikować i intepretować podstawowe 
zjawiska i procesy społeczno-ekonomiczne  
w gospodarce miejskiej i nieruchomościach  
z wykorzystaniem wiedzy o związkach pomiędzy 
terytorium a rozwojem innowacyjności 
Potrafi wykorzystując posiadaną wiedzę 
formułować oraz rozwiązywać praktyczne 
problemy gospodarki miejskiej i nieruchomości w 
zakresie wspierania innowacyjności miast  
i regionów 

Dialogowanie 
podczas 

interaktywnej 
części wykładu, 

prezentacje i 
omówienie 

wyników zadań 
realizowanych na 

ćwiczeniach 

Indywidualne 
karty oceny 

                                                               Kompetencje społeczne 

GMIN1_K02 
 
 
 
 
GMIN1_K04 

Jest gotów do uznawania roli rzetelnej wiedzy  
w rozwiązywaniu problemów poznawczych  
i praktycznych, w zakresie rozwoju innowacyjnej 
gospodarki oraz jest przygotowany do zasięgania 
opinii ekspertów. 
Jest gotów do podejmowania działań 
przedsiębiorczych i odpowiedzialnego pełnienia 
ról zawodowych w regionalnych i miejskich 
ekosystemach innowacji. 

Dialogowanie 
podczas 

interaktywnej 
części wykładu, 

prezentacje i 
omówienie 

wyników zadań 
realizowanych na 

ćwiczeniach 

Indywidualne 
karty oceny 

 
 

17. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu: 
 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

Opis Udział w ocenie z przedmiotu  (w %)* 



131 
 

1. Aktywność na 
wykładzie 

Bieżąca ocena aktywności 
podczas części interaktywnej 
wykładu, dokonywana przez 
wykładowcę 

33% 

2. Aktywność na 
ćwiczeniach 

Bieżąca ocena aktywności 
podczas ćwiczeń, 
dokonywana przez 
prowadzącego ćwiczenia 

33% 

3. Egzamin ustny Egzamin ustny – 2 odrębnie 
punktowane pytania 
losowane z puli 

33% 

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu wynosi 
minimum 30% 

18. Literatura 
      Literatura obowiązkowa: 

1. Aleksandra Nowakowska, Zbigniew Przygodzki, Mariusz Sokołowicz: Region w gospodarce opartej na 
wiedzy. Difin, Warszawa 2011. 

2. Luk Palmen, Marcin Baron: Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce. Polska Agencja 
Rozwoju Przedsiębiorczości, wydanie III, Warszawa 2016. 

3. 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. 

4. Bieżące opisy studiów przypadku i aktualne materiały źródłowe przekazywane przez wykładowcę. 
 

      Literatura zalecana: 
1. Patrycja Klimas: Relacje współtworzenia innowacji w ekosystemach. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 

2019 [rozdziały 1. i 2.]. 
2. Sławomir Olko: Zarządzanie wiedzą w klastrach i sieciach w przemysłach kreatywnych. CeDeWu, Warszawa 

2017. 
3. Jacek Chądzyński, Aleksandra Nowakowska, Zbigniew Przygodzki: Region i jego rozwój w warunkach 

globalizacji. CeDeWu, Warszawa 2007 [rozdział 4.]. 

19. Język wykładowy: polski 

   20. Zalecenia prowadzących przedmiot:  
Na studiach stacjonarnych należy plan zajęć ułożyć w taki sposób, by grupa ćwiczeniowa mogła zrealizować 3 x 4-
godzinne wizyty studyjne w wybranych lokalizacjach w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (odrębne dni, 
co najmniej 1 blok zajęciowy „okienka” przed poprzedzającymi i kolejnymi zajęciami – czas na dojazd/powrót). 
Na studiach niestacjonarnych należy plan zajęć ułożyć w taki sposób, by grupa ćwiczeniowa mogła zrealizować 1 x 6-
godzinną wizytę studyjną w wybranych lokalizacjach w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (cały dzień 
dydaktyczny poświęcony wyłącznie na 6-godzinne ćwiczenia). 

 

Marketing 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. 

Nazwa przedmiotu:  
       j. polski: Marketing miasta 

    j. angielski: City Marketing 
 

2. Kod przedmiotu: {nie wypełniać} 
 Liczba punktów ECTS: 3 

    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, dr Artur Ochojski  
                              Laboratorium: … 
                              Egzaminator: dr hab. Małgorzata Czornik, prof. UE 
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6. Katedra prowadzącego: Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych 
 

7. Liczba godzin kontaktu ze studentem: 
 

Forma zajęć Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

wykład 15 15 

ćwiczenia 30 15 

lektoraty   

laboratoria   

seminarium   

e-learning   

inne    

Razem godzin: 45 30 

egzamin (godz.) 3 3 
 

 
8. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr 
    Rok rozpoczęcia przedmiotu: 3 
    Semestr rozpoczęcia przedmiotu: 5 
 

9. Stopień kształcenia: (lic.) 
     
 

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

 

11. Wymagania  
         Obowiązkowe: Ekonomia miejska 
         Zalecane: --- 
 

12. Cele przedmiotu:  
     Cele ogólne przedmiotu: 

– Zaznajomienie z podstawowymi pojęciami: marketing, marketing terytorialny, marketing miejsca, marketing 
miasta 

– Przekazanie wiedzy na temat specyfiki marketingu miasta (cechy, obszar zainteresowania, funkcje) 
– Prezentacja elementów marketingowego oddziaływania: instrumenty marketingowe, środki, narzędzia  

     Cele dydaktyczne (efekty nauczania i kompetencje): 
– Pozyskanie umiejętności świadomego stosowania podstawowych pojęć marketingu miasta  
– Zdobycie umiejętności celów i zalet stosowania narzędzi marketingu miasta 
– Kształcenie umiejętności doboru metod tworzenia przekazu promocyjnego w realiach miejskich  

 

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

Lp. Metody nauczania Opis 
Liczba godzin 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

1. Wykład tradycyjny  Wprowadzanie i 
omawianie pojęć, 
definicji, klasyfikacji 

5 5 

2. Wykład aktywny z 
wykorzystaniem 
technik 
multimedialnych 

Techniki 
multimedialne 
wykorzystywane będą 
do przedstawiania 
przykładów 
ilustrujących 

10 10 
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omawiane 
zagadnienia 

3. Ćwiczenia aktywne z 
wykorzystaniem 
studiów przypadków 

 30 15 

Razem AS: 45 AN:  30 
 

B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 
 

Lp. Metody studiowania Opis 
Liczba godzin 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

1. Analiza notatek z wykładów 
i ćwiczeń  

Studia literaturowe  5 10 

2. Studiowanie przyczynowo-
skutkowe z wykorzystaniem 
literatury 

Studia literaturowe 4 12 

3. Analiza materiałów 
źródłowych  

Studia literaturowe  3 5 

4. Praca w grupach Wymiana informacji  3 3 

Razem BS: 15 BN: 30 

 
Razem AS+BS = 60                    Razem AN+BN = 60 
Egzamin (E) = 3      Egzamin (E) = 3 
Łącznie AS+BS+E= 63     Łącznie AN+BN+E = 63 
 
 

14. Słowa klucze: marketing miasta, marketing terytorialny, promocja miasta 

15. Treść przedmiotu: 
1. Marketing miasta, marketing terytorialny, marketing miejsca, marketing przedsiębiorstw  - podobieństwa  

i różnice. 
2. Marketing miasta – podstawowe pojęcia i cechy. 
3. Produkt miasta. 
4. Cena produktu miasta. 
5. Koncepcja promocji produktu miejskiego. 
6. Instrumenty promocji miasta. 
7. Środki promocji miasta. 
8. Program promocji produktu lokalnego. 
9. Pozyskiwanie informacji dla działalności marketingowej. 

 

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 

GMIN1_W01 
 
 
 
GMIN1_W03 
 

Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu teorie 
stanowiące podstawową wiedzę z zakresu 
gospodarki miejskiej i wykorzystywanych w niej 
narzędzi  oddziaływania na mechanizmy rynkowe 
Zna i rozumie relacje gospodarki miejskiej do 
innych nauk, w tym marketingu i zarządzania 
marketingowego 

Egzamin pisemny, 
praca zaliczeniowa 

 
 

Egzamin pisemny 

Egzemplarz testu 
egzaminacyjnego
, pytania do prac 
zaliczeniowych  

Egzemplarz testu 
egzaminacyjnego

, materiały z 
ćwiczeń 

                                                                     Umiejętności 

GMIN1_U02 
 

Potrafi formułować oraz rozwiązywać problemy 
gospodarki miejskiej, a także podejmować decyzje 

Egzamin pisemny, 
praca zaliczeniowa 

Egzemplarz testu 
egzaminacyjnego
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dotyczące rozwoju miast z uwzględnieniem 
właściwego doboru narzędzi marketingowych, w 
tym zaawansowanych technik informacyjno-
komunikacyjnych 

, pytania do prac 
zaliczeniowych 

GMIN1_U04 
 

Potrafi posługiwać się systemami normatywnymi 
w celu rozwiązywania problemów z zakresu 
gospodarki miejskiej, w tym z uwzględnieniem 
komunikowania się z podmiotami otoczenia miast  

Egzamin pisemny, 
prace zaliczeniowe, 

aktywność na 
ćwiczeniach 

Egzemplarz testu 
egzaminacyjnego

, materiały z 
ćwiczeń 

                                                               Kompetencje społeczne 

GMIN1_K04 
 
GMIN1_K05 
 

Jest gotów do działań przedsiębiorczych, 
uwzględniających rynkowe motywacje  
Jest gotów do odpowiedniego i odpowiedzialnego 
pełnienia ról zawodowych w pracy dla podmiotów 
gospodarki miejskiej oraz przestrzegania etyki 
zawodowej w działalności marketingowej 

aktywność na 
ćwiczeniach 

Egzamin pisemny, 
aktywność na 
ćwiczeniach 

materiały z 
ćwiczeń 

Egzemplarz testu 
egzaminacyjnego

, materiały z 
ćwiczeń 

 
 

17. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu: 
 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

Opis Udział w ocenie z przedmiotu  (w %)* 

1. Egzamin pisemny  60 

2. Prace zaliczeniowe   30 

3. Aktywność na 
zajęciach  

 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. A. Szromnik, Marketing terytorialny: miasto i region na rynku.  Wolters Kluwer, Warszawa 2016 
2. M. Czornik, Promocja miasta, AE Katowice 2000, 2004 
3. Marketing terytorialny, T. Markowski (red.), Studia KPZK PAN, tom CXVI, Warszawa 2006 
4. M. Florek, Podstawy marketingu terytorialnego, UE Poznań 2013 
5. J. Pogorzelski, Praktyczny marketing miast i regionów, Wolters Kluwer, Warszawa 2012  

 
Literatura zalecana: 

1. Ph. Kotler, N. Lee, Marketing w sektorze publicznym: mapa drogowa wyższej efektywności, Wydawnictwa 
Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008  

2. Ph. Kotler, Marketing od A do Z, PWE, Warszawa 2004 
3. E. Glińska, M. Florek, A. Kowalewska, Wizerunek miasta. Od koncepcji do wdrożenia, Wolters Kluwer Polska, 

Warszawa 2009 
 

19. Język wykładowy: polski 

   20. Zalecenia prowadzących przedmiot: 
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Rok 3, semestr 6 

Rozwój zrównoważony i zielona gospodarka miast 

Praktyka 

Wycena nieruchomości 

Seminarium 

Podstawy budownictwa SPEC: NIERUCHOMOŚCI 

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami SPEC: NIERUCHOMOŚCI 

Infrastruktura techniczna w gospodarce miejskiej SPEC: PRM 

Metody analizy rynku w gospodarce miejskiej SPEC: PRM 

 

Rozwój zrównoważony i zielona gospodarka 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:  
       j. polski: Rozwój zrównoważony i zielona gospodarka miast 

    j. angielski: Sustainable development and green urban economy 

2. Kod przedmiotu: {nie wypełniać} 
 Liczba punktów ECTS: 3 

    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 Beata Dubiel, 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 

wykład 30 15 

ćwiczenia 30 15 

lektoraty   

laboratoria   

seminarium   

e-learning   

inne    

Razem godzin: 60 30 

egzamin (godz.) 2 2 
 

 
8. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr 
    Rok rozpoczęcia przedmiotu: 3 
    Semestr rozpoczęcia przedmiotu: 6 

9. Stopień kształcenia: (lic.) 
     
 

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 problematyką zrównoważonego rozwoju jako nowego paradygmatu ekonomii. 
– Zapoznanie studentów z metodyką tworzenia programów zrównoważonego rozwoju na różnych szczeblach 

administracji publicznej oraz w podmiotach gospodarczych. 
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– Zapoznanie studentów z koncepcją zielonej gospodarki w miastach. 
 

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

Lp. Metody nauczania Opis 
Liczba godzin 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

1. Wykład aktywny z 
wykorzystaniem 
technik 
multimedialnych 

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 

30 15 

2. Ćwiczenia aktywne z 
wykorzystaniem burzy 
mózgów 

Aktywizacja studentów w 
celu prezentacji obserwacji, 
doświadczeń i refleksji z 
zakresu tematyki zajęć 

12 4 

3. Ćwiczenia aktywne z 
wykorzystaniem 
studiów przypadków 

Aktywizacja studentów w 
celu prezentacji obserwacji, 
doświadczeń i refleksji z 
zakresu analizowanych 
studiów przypadków 

12 5 

4. Prezentacja Prezentacja kluczowych 
efektów opracowanych 
projektów zespołowych 

4 4 

5. Dyskusja Omawianie projektu z 
prowadzącym ćwiczenia 

2 2 

Razem AS:60 AN:  30 
 

B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 
 

Lp. Metody studiowania Opis 
Liczba godzin 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

1. Przygotowanie projektu Zespołowe opracowanie 
projektu z zakresu 
programowania 
zrównoważonego rozwoju w 
wybranym podmiocie 

5 10 

2.  Rozwiązywanie 
studiów przypadku 

Samodzielne rozwiązywanie 
studiów przypadków z 
zakresu treści 
prezentowanych na zajęciach 

5 10 

3. Studiowanie 
przyczynowo-skutkowe 
z wykorzystaniem 
literatury  

Studia literaturowe 3 10 

4. Analiza notatek z 
wykładów i ćwiczeń 

Przyswajanie wiedzy z 
notatek z zajęć 

2 10 

Razem BS: 15 BN: 40 
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Razem AS+BS = 60+15                    Razem AN+BN = 30+40 
Egzamin (E) = 2      Egzamin (E) = 2 
Łącznie AS+BS+E= 77     Łącznie AN+BN+E = 77 
 

14. Słowa klucze: zrównoważony rozwój, planowanie zrównoważonego rozwoju, miasto, zielona gospodarka 
 

15. Treść przedmiotu: 
1. Elementy teorii zrównoważonego rozwoju  
2. System zarządzania rozwojem zrównoważonym 
3. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju - systemy międzynarodowe, systemy krajowe, systemy 

regionalne, systemy lokalne, systemy na poziomie podmiotu gospodarczego 
4. Zrównoważony rozwój w polityce i działaniach prowadzonych przez administrację publiczną 
5. Zrównoważony rozwój a Lokalna Agenda 21 -zasady programowania zrównoważonego rozwoju 

miasta, struktura miejskiej Agendy 21, metody tworzenia strategii, monitorowanie strategii 
zrównoważonego rozwoju miasta, systemy zarządzania, inwestycje i finansowanie 

6. Polityka ekologiczna miasta 
7. Usługi ekosystemów w mieście 
8. Zielona infrastruktura w mieście 
9. Koncepcja smart city - przykłady 
10. Zielona gospodarka miasta- rozwój w sektorze energooszczędności, efektywności energetycznej i OZE, 

w ekoturystyce, kulturze, rozrywce, zielonym transporcie oraz usługach publicznych 
11. Zrównoważony rozwój miast w oparciu o innowacyjne rozwiązania energetyczne 
12. Zielone miasto - Green city 
 

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 

GMIN1_W06  
 
 
 
 
GMIN1_W07  
 
 
 

Zna i rozumie fundamentalne dylematy 
zrównoważonego rozwoju związane z rozwojem 
nowoczesnego miasta w kontekście zmian 
gospodarczych, polityczno-prawnych, 
infrastrukturalnych i środowiskowych 
Zna i rozumie podstawowe ekonomiczne, etyczne 
i prawne uwarunkowania zrównoważonego 
rozwoju i zielonej gospodarki w aspekcie 
zarządzania miastem  

Egzamin pisemny 
bez możliwości 
korzystania z 

podręczników, 
projekt 

 
Egzamin pisemny 

bez możliwości 
korzystania z 

podręczników, 
projekt 

 Egzemplarz 
testu, projekt 

zaliczeniowy w 
formie 

elektronicznej 
 

Egzemplarz 
testu, projekt 

zaliczeniowy w 
formie 

elektronicznej 

                                                                     Umiejętności 

GMIN1_U04  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GMIN1_U05 

Potrafi posługiwać się systemami normatywnymi 
w celu rozwiązywania problemów z zakresu 
gospodarki miejskiej. Tworzy programy 
zrównoważonego rozwoju na różnych szczeblach 
administracji publicznej oraz w podmiotach 
gospodarczych. Ocenia stopień zaawansowania 
procesu zrównoważonego rozwoju w skali 
globalnej, krajowej i lokalnej i w różnych 
strukturach organizacyjnych. Konstruuje zestawy 
wskaźników zrównoważonego rozwoju 
 Potrafi komunikować się z użyciem 

specjalistycznej terminologii z zakresu 
zrównoważonego rozwoju, przedstawiać i 

 Egzamin pisemny 
bez możliwości 
korzystania z 

podręczników, 
projekt 

 
 
 
 
 
 

Egzamin pisemny 
bez możliwości 

Egzemplarz 
testu, projekt 

zaliczeniowy w 
formie 

elektronicznej 
 
 
 
 
 
 

Egzemplarz 
testu, projekt 
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oceniać różne opinie i stanowiska, w tym brać 
udział w debatach. Posługuje się w dyskusji 
argumentami na rzecz zrównoważonego 
rozwoju 

 

korzystania z 
podręczników, 

projekt 

zaliczeniowy w 
formie 

elektronicznej 

                                                               Kompetencje społeczne 

GMIN1_K03  
 
 
 
 
 GMIN1_K05 

Efektywnie i bezkonfliktowo współpracuje z 
członkami grupy przy opracowywaniu projektu 
badawczego. Umie ponosić odpowiedzialność 
za powierzone zadania, przyjmuje różne role w 
zespole.  

Wyjaśnia i adaptuje poznane zasady teorii 
zrównoważonego rozwoju w rożnych 
sytuacjach życia społecznego i praktyki 
gospodarczej 

Egzamin pisemny 
bez możliwości 
korzystania z 

podręczników, 
projekt 

 
Egzamin pisemny 

bez możliwości 
korzystania z 

podręczników, 
projekt 

Egzemplarz 
testu, projekt 

zaliczeniowy w 
formie 

elektronicznej  
 

Egzemplarz 
testu, projekt 

zaliczeniowy w 
formie 

elektronicznej 
 

17. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu: 
 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

Opis Udział w ocenie z przedmiotu  (w %)* 

1. Egzamin pisemny bez 
możliwości 
korzystania z 
podręczników  

Egzamin pisemny, test  
 

50% 

2. Projekt Praca zespołowa, 
przygotowanie w grupach 
projektów dotyczących 
analizy wybranego przez 
studentów problemu 

50% 

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu wynosi 
minimum 30% 

18. Literatura 
      Literatura obowiązkowa: 

1. Poskrobko B. (2001), Podstawy polityki ekologicznej, [w:] K. Górka, B. Poskrobko, W. Radecki (red.), 
Ochrona środowiska, PWE, Warszawa  

2. Górski M. (red.) (2009), Prawo ochrony środowiska, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa  
3. Kronenberg J.,  Bergier T., (2010), Wyzwania zrównoważonego rozwoju, Fundacja Sendzimira, Karków 
4. Kryk B. (red.) (2012), Gospodarowanie i zarządzanie środowiskiem, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 
5. Paszkowski Z. (2011), Miasto idealne w perspektywie europejskiej i jego związki z urbanistyką 

współczesną, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 
6. 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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Wycena nieruchomości 
 

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:  
       j. polski: Wycena nieruchomości 

    j. angielski: Real estate valuation 
 

2. Kod przedmiotu: {nie wypełniać} 
 Liczba punktów ECTS: 4 

    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 Studia niestacjonarne 

wykład 30 15 

ćwiczenia 30 15 

lektoraty   

laboratoria   

seminarium   

e-learning   

inne    

Razem godzin: 60 30 

egzamin (godz.) 3 3 
 

 
8. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr 
    Rok rozpoczęcia przedmiotu: 3 
    Semestr rozpoczęcia przedmiotu: 6 

9. Stopień kształcenia: (lic.) 
     
 

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

 

11. Wymagania  
         Obowiązkowe: -  
         Zalecane: -  

12. Cele przedmiotu:  
– Omówienie teorii dotyczących wartości nieruchomości 
– Przedstawienie zasad wyceny nieruchomości z dokładnym omówieniem poszczególnych podejść, metod i 

technik 
– Rozwiązywanie praktycznych problemów z zakresu zastosowania poszczególnych podejść, metod i technik 

wyceny nieruchomości 

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

Lp. Metody nauczania Opis 

Liczba godzin 

Studia 
stacjonarne 

Studia 
niestacjonarne 
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1. Wykład aktywny z 
wykorzystaniem technik 
multimedialnych 

Omówienie podstaw 
teoretycznych wyceny 
nieruchomości 

20 10 

2. Wykład z wykorzystaniem 
studiów przypadków 

Analiza operatów 
szacunkowych prezentujących 
różne podejścia, metody i 
techniki wyceny. 

10 5 

3. Rozwiązywanie zadań i testów Zadania rachunkowe z zakresu 
wyceny nieruchomości 
uwzględniające zastosowanie 
poszczególnych podejść, metod 
i technik wyceny 

20 10 

4. Opracowanie projektów Praktyczne zastosowanie 
podejścia wyceny 
nieruchomości - przygotowanie 
wybranych fragmentów 
operatów szacunkowych 

10 5 

Razem AS: 60 AN:  30 
 

B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 
 

Lp. Metody studiowania Opis 

Liczba godzin 

Studia 
stacjonarne 

Studia 
niestacjonarne 

1. Przygotowanie projektu Praktyczne zastosowanie podejścia 
wyceny nieruchomości - przygotowanie 
wybranych fragmentów operatów 
szacunkowych 

20 20 

2. Analiza materiałów 
źródłowych 

Studia literaturowe: lektura 
podręczników, analiza aktów prawnych, 
standardów zawodowych i materiałów z 
wykładów 

10 30 

3. Rozwiązywanie zadań Zadania rachunkowe z zakresu wyceny 
nieruchomości uwzględniające 
zastosowanie poszczególnych podejść, 
metod i technik wyceny 

10 20 

Razem BS: 40 BN: 70 

 
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: wycena nieruchomości 

15. Treść przedmiotu: 
1. Przedmiot zakres i cele wyceny nieruchomości. 
2. Definicje wartości nieruchomości - wartość rynkowa i wartości nierynkowe. 
3. Współczesne koncepcje wyceny nieruchomości - przykłady zagraniczne oraz międzynarodowe standardy 

wyceny. 
4. Podejścia, metody i techniki szacowania nieruchomości - podstawowe założenia. 
5. Podejście porównawcze - podstawy teoretyczne. 
6. Podejście porównawcze - sposoby określania atrybutów cenotwórczych i ich wag. 
7. Podejście dochodowe - podstawy teoretyczne. 
8. Podejście dochodowe - sposoby szacowania dochodu oraz zasady ustalania stopy kapitalizacji i stopy 

dyskontowej. 
9. Podejście kosztowe - podstawy teoretyczne. 
10. Podejście kosztowe - sposoby szacowania kosztów odtworzenia i stopnia zużycia. 
11. Podejście mieszane - podstawy teoretyczne. 
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12. Podejście mieszane - praktyczne wykorzystanie poszczególnych metod. 
13. Zasady sporządzania operatu szacunkowego - dokumentacja procesu wyceny. 
14. Rzeczoznawstwo majątkowe - status prawny, organizacje zawodowe, standardy zawodowe. 

 

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 

GMIN1_W02 
 
 
GMIN1_W03 
 
 

Zna i rozumie metodykę badań w zakresie w 
zakresie stosowania podejść, metod i technik 
wyceny nieruchomości  

Zna i rozumie relacje zagadnień związanych z 
wyceną nieruchomości z ekonomią, prawem a 
także zagadnieniami technicznymi i 
przestrzennymi 

Kolokwium 
pisemne 

 
Ocena projektu 

przygotowanego w 
grupach 

 

Wypełniony 
przez studenta 

formularz 
egzaminu 

Projekt 
przekazany w 

formie 
elektronicznej 

                                                                     Umiejętności 

GMIN1_U02 
 
 
 
 
 
GMIN1_U05 
 
 
 
GMIN1_U08 

Potrafi wykorzystując posiadaną wiedzę 
formułować oraz rozwiązywać złożone  
i nietypowe problemy związane z doborem 
narzędzi a także wykonywaniem analiz 
wykorzystywanych w procesie wyceny 
nieruchomości 
Potrafi komunikować się z użyciem 
specjalistycznej terminologii z zakresu wyceny 
nieruchomości w tym przedstawiać opinie w 
postać przygotowanego operatu szacunkowego  
Potrafi samodzielnie planować i realizować 
uczenie się w zakresie zmian zachodzących w 
tematyce wyceny nieruchomości  

Kolokwium 
pisemne 

 
 
 
 

Ocena projektu 
przygotowanego w 

grupach 
 

Wypełniony 
przez studenta 

formularz 
egzaminu 

 
 

Projekt 
przekazany w 

formie 
elektronicznej 

                                                               Kompetencje społeczne 

GMIN1_K02 
 
 
GMIN1_K05 
 
 

Jest gotów do uznawania roli rzetelnej wiedzy  
w rozwiązywaniu problemów poznawczych  
i praktycznych w obszarze wyceny nieruchomości 
Jest gotów do odpowiedzialnego  
i profesjonalnego zachowania w pracach 
związanych z wyceną nieruchomości. 

Ocena projektu 
przygotowanego w 

grupach 
 

Ocena zadań 
rachunkowych i 

studiów 
przypadków 

realizowanych w 
trakcie zajęć 

Projekt 
przekazany w 

formie 
elektronicznej 
Dokumentacja 

aktywności 
studentów na 

zajęciach 

 
 

17. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu: 
 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

Opis Udział w ocenie z przedmiotu  (w %)* 

1. Kolokwium pisemne Zestaw pytań otwartych, 
testowych i zadań 

50% 

2. Projekt  Praca w grupach - 
przygotowanie wybranego 

40% 
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fragmentu operatu 
szacunkowego 

3. Praca indywidualna Ocena wybranych zadań 
realizowanych w trakcie 
zajęć dydaktycznych 

10% 

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu wynosi 
minimum 30% 

18. Literatura 
      Literatura obowiązkowa: 

1. Mączyńska E., Prystupa M., Rygiel K.: Ile jest warta nieruchomość, Poltex, Warszawa 2004. 
2. Dydenko J. (red.): Szacowanie nieruchomości: rzeczoznawstwo majątkowe . Wyd. LEX a Wolters Kluwer 

business, Warszawa, 2012. 
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: 

Standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych. Wyd. PFSRM, Warszawa, 2008. 
Lektura artykułów naukowych w czasopismach: "Rzeczoznawca Majątkowy", "Wycena", "Studia i Materiały 
Towarzystwa Naukowego Nieruchomości" 
 

19. Język wykładowy: polski 

   20. Zalecenia prowadzących przedmiot: 
 

 
Podstawy budownictwa  
 

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:  
       j. polski: Podstawy budownictwa 

    j. angielski: Basics of construction 
 

2. Kod przedmiotu: {nie wypełniać} 
 Liczba punktów ECTS: …4 

    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 inż. Arkadiusz Halama 
                              Ćwiczenia: dr inż. Arkadiusz Halama 
                              Laboratorium: - 
                              Egzaminator: dr inż. Arkadiusz Halama 

6. Katedra prowadzącego: Katedra Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej (KGPS) 

7. Liczba godzin kontaktu ze studentem: 
 

Forma zajęć Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

wykład 30 15 

ćwiczenia 30 15 

lektoraty   

laboratoria   

seminarium   

e-learning   

inne    

Razem godzin: 60 30 

egzamin (godz.) 2 2 
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8. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr 
    Rok rozpoczęcia przedmiotu: 3 
    Semestr rozpoczęcia przedmiotu: 6 

9. Stopień kształcenia: (lic.) 
     
 

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

 

11. Wymagania  
         Obowiązkowe: Podstawy prawa cywilnego i gospodarczego 
         Zalecane: znajomość struktur organów administracji publicznej 

12. Cele przedmiotu: Zapoznanie z uwarunkowaniami prawnymi i technicznymi w budownictwie oraz ich 
praktyczne stosowanie w procesie budowlanym.  

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

Lp. Metody nauczania Opis 
Liczba godzin 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

1. Wykład aktywny z 
wykorzystaniem 
technik 
multimedialnych 

Techniki 
multimedialne 
wykorzystywane 
do przedstawienia 
przykładów 
ilustrujących 
analizowane 
problemy 

30 15 

2. Ćwiczenia aktywne z 
wykorzystaniem 
studiów przypadków 
wraz z opracowaniem 
projektów 

Wykorzystanie 
dyskusji, studium 
przypadków 
do rozwiązywania 
problemów 

30 15 

3. … … … … 

…     

Razem AS: 60 AN:  30 
 

B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 
 

Lp. Metody studiowania Opis 
Liczba godzin 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

1. Analiza materiałów 
źródłowych  

Analiza materiałów 
dotyczących 
nieruchomości takich 
jak np.: księga 
wieczysta, studium 
uwarunkowań, 
miejscowych planów 
oraz pozyskanej 
dokumentacji 

10 20 

2. Przygotowanie projektu Przygotowanie 
projektu, wybór i 
uzasadnienie 
strategii 
gospodarowania 
wybraną 
nieruchomością 

30 50 

Razem BS: 40 BN: 70 
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Razem AS+BS = 100                      Razem AN+BN = 100 
Egzamin (E) = 2                     Egzamin (E) = 2 
Łącznie AS+BS+E= 102     Łącznie AN+BN+E = 102 
 

14. Słowa klucze: obiekty budowlane, proces budowlany 

15. Treść przedmiotu: 
1. Uczestnicy procesu budowlanego. 
2. Obiekty budowlane. 
3. Roboty budowlane. 
4. Użytkowanie obiektów budowlanych. 
5. Struktura organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego. 
 

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 

GMIN1_W03 
 

Zna i rozumie uwarunkowania prawne techniczne 
i ekonomiczne dotyczące budownictwa. 
 

Egzamin, 
aktywność na 
ćwiczeniach, 

projekt 

Prace 
egzaminacyjne,  

projekty 

                                                                     Umiejętności 

GMIN1_U07 
 
 

Potrafi połączyć wiedzę i praktykę ekonomiczną 
prawną oraz techniczną przy rozwiazywaniu 
problemów z zakresu ekonomii miejskiej  
i nieruchomości w odniesieniu do zagadnień 
budowlanych 

 

Egzamin, 
aktywność na 
ćwiczeniach, 

projekt 

Prace 
egzaminacyjne,  

projekty 

                                                               Kompetencje społeczne 

GMIN1_K02 
 
 
GMIN1_K05 

Jest chętny do samodzielnego zdobywania  
i doskonalenia wiedzy w zakresie podstaw 
budownictwa 

Jest gotów do odpowiedniego i odpowiedzialnego 
pełnienia ról zawodowych w ramach 
podmiotów gospodarki miejskiej  
i nieruchomości współpracując nad projektami 
inwestycyjnymi z inżynierami kontraktów / 
budownictwa 

Egzamin, 
aktywność na 
ćwiczeniach, 

projekty 

Prace 
egzaminacyjne,  

projekty 

 

17. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu: 
 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

Opis Udział w ocenie z przedmiotu  (w %)* 

1. Egzamin pisemny Egzamin w formie pytań 
otwartych 

70 

2. Projekt Studium przypadku  30 

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu wynosi 
minimum 30% 

18. Literatura 
      Literatura obowiązkowa: 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 1974 Nr 89 poz. 414  
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen. Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717  
3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków Dz. U. z 2014 r. poz. 1200  
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4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

      Literatura zalecana: - 

19. Język wykładowy: polski 

   20. Zalecenia prowadzących przedmiot: sala multimedialna 

 
Pośrednictwo w obrocie 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:  
       j. polski: Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 

    j. angielski: Real Estate Brokerage 
 

2. Kod przedmiotu: {nie wypełniać} 
 Liczba punktów ECTS: 4 

    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 Radosław Cyran / dr Adam Polko / dr Małgorzata Twardzik 
                              Ćwiczenia: dr Radosław Cyran / dr Adam Polko / dr Małgorzata Twardzik 
                              Laboratorium: … 
                              Egzaminator: dr Radosław Cyran / dr Adam Polko / dr Małgorzata Twardzik 

6. Katedra prowadzącego: Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych, Katedra Gospodarki Przestrzennej  
i Środowiskowej 

7. Liczba godzin kontaktu ze studentem: 
 

Forma zajęć Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

wykład 15 15 

ćwiczenia 30 15 

lektoraty   

laboratoria   

seminarium   

e-learning   

inne    

Razem godzin: 45 30 

egzamin (godz.) 3 3 
 

 
8. Czas trwania przedmiotu:1 semestr 
    Rok rozpoczęcia przedmiotu: 3 
    Semestr rozpoczęcia przedmiotu: 6 

9. Stopień kształcenia: (lic.) 
     
 

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

 

11. Wymagania  
         Obowiązkowe: znajomość zagadnień z zakresu gospodarowania nieruchomościami, analizy i prognozy rynków 
nieruchomości oraz inwestowania na rynku nieruchomości 
         Zalecane: 

12. Cele przedmiotu:  
– omówienie procedur stosowanych przez pośredników w obrocie nieruchomościami, 
– przedstawienie technik i narzędzi przydatnych w pracy pośrednika w obrocie nieruchomościami. 

 

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

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

1. 
Wykład z wykorzystaniem 
technik multimedialnych 

Omówienie procedur w 
pośrednictwie w obrocie 
nieruchomościami 

8 8 

2. 
Wykład z wykorzystaniem 
studiów przypadków 

Studia przypadków a 
następnie dyskusja 
dotycząca wykorzystania 
poszczególnych metod i 
technik pośrednictwa w 
obrocie nieruchomościami 

7 7 

3. Symulacje 
Tworzenie symulacji 
transakcji na rynkach 
nieruchomości  

8 4 

4. 
Ćwiczenia aktywne z 
wykorzystaniem studiów 
przypadków 

Wykorzystanie studiów 
przypadków – analiza umów 
pośrednictwa pod kątem 
zgodności z przepisami 
prawa 

6 3 

5. Dyskusja 
Dyskusja nad rolą pośrednika 
na rynku nieruchomości, 
zakresem doradztwa  

4 2 

6.  
Ćwiczenia z 
wykorzystaniem 
komputera 

Analiza stron internetowych 
biur obrotu 
nieruchomościami pod 
kątem atrakcyjności i jakości 
opisów. Sporządzenie 
wzorcowego opisu strony 
internetowej  dla usług 
pośrednictwa w obrocie 
nieruchomościami 

6 3 

7. Opracowanie projektów 

Opracowanie projektu karty 
opisu nieruchomości 
zgłoszonej do sprzedaży oraz 
karty dla klienta 
poszukującego 
nieruchomości do zakupu 

6 3 

Razem AS: 45 AN:  30 
 

B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 
 

Lp. Metody studiowania Opis 
Liczba godzin 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

1. 
Analiza notatek z 
wykładów i ćwiczeń 

Studiowanie zagadnień 
prezentowanych w ramach 
przedmiotu 

15 15 

2. Studia bibliograficzne 
Studiowanie zagadnień 
prezentowanych w ramach 
przedmiotu 

20 25 

3. 
Rozwiązywanie studiów 
przypadku 

Studia przypadków umów 
pośrednictwa pod kątem 
zgodności z przepisami prawa, 
analiza klauzul 
niedozwolonych  

4 6 

4. Przygotowanie raportu 
Opracowanie karty opisu 
nieruchomości oraz karty dla 

8 12 
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klienta poszukującego 
nieruchomości do zakupu 

5. Przygotowanie raportu 

Sporządzenie wzorcowego 
opisu strony internetowej  dla 
usług pośrednictwa w obrocie 
nieruchomościami  

8 12 

Razem BS: 55 BN: 70 

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: pośrednik w obrocie nieruchomościami, rynek nieruchomości, transakcje 

15. Treść przedmiotu: 
1. Status prawny pośrednika w obrocie nieruchomościami. 
2. Rola i znaczenie pośrednika w obrocie nieruchomościami na rynku nieruchomości. 
3. Charakterystyka zawartych transakcji rynkowych i nierynkowych w Polsce za ostatni rok. 
4. Rodzaje umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. 
5. Klauzule niedozwolone w umowach pośrednictwa. 
6. Pozyskiwanie nieruchomości do transakcji oraz tworzenie baz danych o nieruchomościach. 
7. Współpraca z klientami - kojarzenie stron transakcji, techniki negocjacyjne. 
8. Zabezpieczenia finansowe i prawne w obrocie nieruchomościami. 
9. Notariusz w obrocie nieruchomościami. 
10. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami w innych krajach UE. 
11. Warunki dostępu do zawodów związanych z obrotem nieruchomościami w krajach UE. 
12. Pośrednik jako doradca na rynku nieruchomościami. 

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 

GMIN1_W03  
 
 
GMIN1_W09 
 
 

Zna i rozumie relacje ekonomii, w szczególności z 
zakresu obrotu nieruchomościami do innych nauk, 
w tym zwłaszcza innych nauk społecznych 
Zna i rozumie zastosowania praktyczne wiedzy 
związanej z ekonomiką miejską i rynkiem 
nieruchomości w zakresie działalności podmiotów 
prowadzących pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami 

Egzamin 
Raport 1 
Raport 2 

 
Raport 1 
Raport 2 

D 

Wersja 
papierowa 
egzaminu, 

wersja 
papierowa 

raportu 1 i 2 
 

Wersja 
papierowa 
egzaminu 

                                                                     Umiejętności 

GMIN1_U05  
 
 
 
 
GMIN1_U09 
 
 
 
 

Potrafi komunikować się z użyciem specjalistycznej 
terminologii z zakresu ekonomii, w szczególności 
obrotu nieruchomościami, przedstawiać i oceniać 
różne opinie i stanowiska, w tym brać udział w 
debatach 
Potrafi wykorzystując posiadaną wiedzę 
formułować oraz rozwiązywać praktyczne 
problemy gospodarki miejskiej i nieruchomości 
oraz wykonywać zadania typowe dla działalności 
zawodowej związanej pośrednictwem w obrocie 
nieruchomościami 

Raport 1, 
raport 2  

 
 
 
 

Udział w dyskusji 

Wersja 
papierowa 

raportu 1 i 2 
 
 
 

Nagranie z 
przeprowadzone

j dyskusji 

                                                               Kompetencje społeczne 

GMIN1_K02  
 

Jest gotów do uznawania roli rzetelnej wiedzy w 
rozwiązywaniu problemów poznawczych i 

Raport 1, Wersja 
papierowa 
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GMIN1_K05  
 
 

praktycznych, w tym zwłaszcza w obszarze 
pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz 
jest przygotowany do zasięgania opinii ekspertów 
Jest gotów do odpowiedniego i odpowiedzialnego 
pełnienia roli zawodowej w pośrednictwie w 
obrocie nieruchomościami, w tym przestrzegania 
etyki zawodowej, a także dbałości o dorobek i 
tradycje zawodu 

raport 2,  
udział w dyskusji 

 
 
 

Egzamin,  
raport 1,  
raport 2,  

udział w dyskusji 
  

raportu 1 i 2, 
nagranie z 

przeprowadzone
j dyskusji 

 
Wersja 

papierowa 
egzaminu, 

wersja 
papierowa 

raportu 1 i 2, 
nagranie z 

przeprowadzone
j dyskusji 

 

17. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu: 
 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

Opis Udział w ocenie z przedmiotu  
(w %)* 

1. 
Egzamin pisemny bez 
możliwości korzystania 
z podręczników 

Egzamin składa się z 25 pytań - test 
jednokrotnego wyboru  

50% 

2. Raport 1 
Opracowanie karty opisu nieruchomości 
oraz karty dla klienta poszukującego 
nieruchomości do zakupu 

20% 

3. Raport 2 
Sporządzenie wzorcowego opisu strony 
internetowej  dla usług pośrednictwa w 
obrocie nieruchomościami  

20% 

4. Aktywność na zajęciach Udział w dyskusjach 10% 

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu wynosi 
minimum 30% 

18. Literatura 
      Literatura obowiązkowa: 

1. W. Karpiński: Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - tworzenie i doskonalenie warsztatu pracy, Wyd. 
C.H. Beck, Warszawa, 2012. 

2. S. Brzeszczyńska: Umowy w obrocie nieruchomościami. Aspekty podatkowe i cywilnoprawne, Wyd. C.H. 
Beck, Warszawa, 2017. 

3. G. Białopiotrowicz: Psychologia sprzedaży nieruchomości, Wyd. Poltex, Warszawa, 2012. 
      Literatura zalecana: 

1. R. Pietruk, Ł. Pietruk: Jak badać stan prawny nieruchomości Praktyczny komentarz Przykłady Orzecznictwo, 
Wyd. ODDK, Gdańsk, 2018. 

2. H. Henzel: Rola pośrednika na rynku nieruchomości, Wyd. Difin, Warszawa, 2007. 

19. Język wykładowy: polski 

   20. Zalecenia prowadzących przedmiot: 
 

 

Infrastruktura techniczna w gospodarce miejskiej 

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:  
       j. polski:  Infrastruktura techniczna w gospodarce miejskiej 

    j. angielski: Technical infrastructure in urban economics  
 

2. Kod przedmiotu: {nie wypełniać} 
 Liczba punktów ECTS: 4 

    Forma zaliczenia przedmiotu: E 
    Rok rozpoczęcia cyklu 
    kształcenia: 2020/2021 

3. Kierunek: GOSPODARKA MIEJSKA I NIERUCHOMOŚCI 
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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, dr Arkadiusz Halama 
                              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 

wykład 30 15 

ćwiczenia 30 15 

lektoraty   

laboratoria   

seminarium   

e-learning   

inne    

Razem godzin: 60 30 

egzamin (godz.) 3 3 
 

 
8. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr 
    Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2 
    Semestr rozpoczęcia przedmiotu: 6 

9. Stopień kształcenia: (lic.) 
     
 

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

 

11. Wymagania  
         Obowiązkowe: Mikroekonomia, Makroekonomia 
         Zalecane: 

12. Cele przedmiotu:  
– Nabycie wiedzy na temat podstawowych rodzajów infrastruktury technicznej wykorzystywanej w gospodarce 

miejskiej wraz ze specyfiką projektów infrastrukturalnych. 
– Nabycie umiejętności i kompetencji w zakresie charakteryzowania podstawowych systemów infrastruktury 

miejskiej związanych z infrastrukturą: wodno-kanalizacyjną, transportową, energetyczną, komunikacyjną, 
edukacyjną, kulturalną, sportowo-rekreacyjną, nowoczesnej gospodarki. 

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

Lp. Metody nauczania Opis 
Liczba godzin 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

1. Wykład aktywny Prezentacja podstaw 
teoretycznych, w tym 
planistycznych 
związanych z 
infrastrukturą 
techniczną w ujęciu 
ekonomicznym 

30 15 

2. Ćwiczenia aktywne z 
wykorzystaniem 
studiów przypadków 

Praca zespołowo 
uwzględniająca 
moduły: (A+B) 
diagnoza jakościowa i 
ilościowa w zakresie 
infrastruktury 

30 15 
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miejskiej, (C) rezultaty 
i efektywność 
infrastruktury 
miejskiej  

Razem AS: 60 AN:  30 
 

B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 
 

Lp. Metody studiowania Opis 
Liczba godzin 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

1. Przygotowanie raportu Opracowanie raportu 
podsumowującego 
diagnozę i efektywność 
infrastruktury miejskiej  

20 20 

2. Praca w grupach  Podział i wykonanie 
prac związanych z 
przygotowaniem 
raportu nt diagnozy i 
efektywności 
infrastruktury miejskiej  

10 20 

4 Analiza notatek z 
wykładu 

Weryfikacja i 
dopasowanie metodyki 
oceny efektywności 
infrastruktury miejskiej 

10 20 

Razem BS:40 BN: 60 

 
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: infrastruktura, infrastruktura społeczna, infrastruktura społeczna 

15. Treść przedmiotu: 
1. Wprowadzenie do tematyki infrastruktury i infrastruktury miejskiej. 
2. Definicja, cechy i znaczenie infrastruktury. 
3. Rodzaje infrastruktury. 
4. Gospodarka wodno-ściekowa (zaopatrzenie w wodę). 
5. Gospodarka wodno-ściekowa (kanalizacja). 
6. Komunikacja, drogi. 
7. Komunikacja, linie kolejowe. 
8. Sieci energetyczne i ciepłownicze. 
9. Infrastruktura telekomunikacyjna. 
10. Infrastruktura sportowo-rekreacyjna i turystyczna. 
11. Infrastruktura edukacyjna. 
12. Infrastruktura nowoczesnej gospodarki. 
13. Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju infrastruktury technicznej. 
14. Infrastruktura techniczna a rozwój 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 

                                                                         Wiedza 

GMIN1_W03 
 
 

Zna i rozumie relacje ekonomii, w szczególności 
powiązania pomiędzy systemami infrastruktury 
miejskiej. 

Wykorzystanie 
nabytej wiedzy w 
pracy zespołowej 

Raport 
zaliczeniowy, 
prezentacja 
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GMIN1_W04 
 
 

Identyfikuje najważniejsze podmioty 
gospodarujące w zakresie ekonomiki miejskiej, w 
tym zarządzające systemami infrastruktury 
miejskiej oraz charakteryzuje zasady ich działania. 

analizą 
efektywności 
infrastruktury 

miejskiej 

                                                                     Umiejętności 

GMIN1_U01 
 
 
 
 
 
 
GMIN1_U03  
 
 
 
 

Potrafi identyfikować i intepretować podstawowe 
zjawiska i procesy społeczno-ekonomiczne w 
gospodarce miejskiej, w szczególności w ramach 
systemów infrastruktury miejskiej z 
wykorzystaniem wiedzy z zakresu dyscypliny 
ekonomia i finanse i nauk pokrewnych. 
Potrafi gromadzić i interpretować dane potrzebne 
do analizowania i prognozowania procesów w 
ekonomii, w szczególności w systemach 
infrastruktury miejskiej z wykorzystaniem metod i 
narzędzi fundamentalnych dla badań 
ekonomicznych i analiz przestrzennych. 

Wykorzystanie 
nabytych 

umiejętności w 
pracy zespołowej 

nad analizą 
efektywności 
infrastruktury 

miejskiej 

Raport 
zaliczeniowy – 

raporty 
cząstkowe, 
prezentacje 

                                                               Kompetencje społeczne 

GMIN1_K01 
 
 
 
 
 
GMIN1_K02 
 
 

Dokonuje systematycznej i krytycznej samooceny 
posiadanej wiedzy, własnych umiejętności i 
kompetencji oraz oceny odbieranych treści z 
zakresu ekonomii, w szczególności sposobów 
planowania i zarządzania systemami 
infrastruktury miejskiej. 
Jest gotów do uznawania roli rzetelnej wiedzy w 
rozwiązywaniu problemów poznawczych i 
praktycznych w obszarze infrastruktury miejskiej, 
w tym zasięgania opinii ekspertów 

Ocena sposobu 
prezentacji i analizy 

funkcjonowania 
systemów 

infrastruktury 
miejskiej podczas 

zajęć 
ćwiczeniowych 

Ocena 
interpretacji 

procesów 
związanych z 

rozwojem 
infrastruktury 

miejskiej 

 

17. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu: 
 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

Opis Udział w ocenie z przedmiotu  (w %)* 

1. Egzamin ustny Wybór pytań z listy pytań 
egzaminacyjnych  

50 

2. Projekt Opracowanie raportu – 
analizy efektywności 
infrastruktury miejskiej dla 
wybranego miasta 

50 

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu wynosi 
minimum 30% 

18. Literatura 
      Literatura obowiązkowa: 

1. Kupiec L, Gołębiowska A, Truskolaski T,: Gospodarka przestrzenna, Tom 7, Infrastruktura techniczna,. 
Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, 2005. 

2. Klepacka B. Kicman A.: Infrastruktura techniczna w planowaniu przestrzennym, . Wyd. Politechniki 
Białostockiej, 1991. 

3. Barteczek A: Inwestycje infrastrukturalne jako instrument polityki przestrzennej, Wyd. AE Katowice, 1982 
      Literatura zalecana: 

1. Brian Hayes: Infrastructure - a field guide to the industrial landscape. Wyd. W. W. Norton & Company, 
New York, 2006. 

2. Niewiadomski Z.: Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz. Wyd. Beck, Warszawa, 2009. 

19. Język wykładowy: polski 

   20. Zalecenia prowadzących przedmiot: 
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Metody analizy rynku w gospodarce miejskiej 

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:  
       j. polski: Metody analizy rynku w gospodarce miejskiej 

    j. angielski: Methods of market analysis  in the urban economy 
 

2. Kod przedmiotu: {nie wypełniać} 
 Liczba punktów ECTS: 4 
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. Robert Wolny, prof. UE; dr hab. Magdalena Jaciow 
                              Ćwiczenia: dr hab. Robert Wolny, prof. UE; dr hab. Magdalena Jaciow  
                              Laboratorium: - 
                              Egzaminator: dr hab. Robert Wolny, prof. UE; dr hab. Magdalena Jaciow 

6. Katedra prowadzącego: Katedra Rynku i Konsumpcji  

7. Liczba godzin kontaktu ze studentem: 
 

Forma zajęć Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

wykład 30 15 

ćwiczenia 30 15 

lektoraty - - 

laboratoria - - 

seminarium - - 

e-learning - - 

inne  - - 

Razem godzin: 60 30 

egzamin (godz.) 1 1 
 

 
8. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr 
    Rok rozpoczęcia przedmiotu: 3 
    Semestr rozpoczęcia przedmiotu: 6 

9. Stopień kształcenia: (lic.) 
     
 

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

 

11. Wymagania  
         Obowiązkowe: Statystyka 
         Zalecane: -  

12. Cele przedmiotu:  
– Dostarczenie wiedzy na temat rynku jako obiektu badań, procedury badań rynku oraz metod 

gromadzenia informacji o rynku 
– Wykształcenie praktycznych umiejętności stosowania metod analizy rynku 
– Wykształcenie kompetencji społecznych pozwalających na tworzenia zespołów zajmujących się 

problemami analizy rynku 

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

Lp. Metody nauczania Opis 
Liczba godzin 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

1. Wykład aktywny z 
wykorzystaniem 

Techniki 
multimedialne 

20 10 
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technik 
multimedialnych  

wykorzystywane są 
do przedstawienia 
treści programowych 

2. Wykład interaktywny Na zajęciach studenci 
mają możliwość 
dyskutowania na 
tematy związane z 
wykładem 

10 5 

3. Ćwiczenia aktywne z 
wykorzystaniem 
studiów przypadków 

Na zajęciach studenci 
dyskutują oraz 
rozwiązują studia 
przypadków i zadania 
w grupach 

30 15 

…     

Razem AS: 60 AN:  20 
 

B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 
 

Lp. Metody studiowania Opis 
Liczba godzin 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

1. Studiowanie 
przyczynowo-skutkowe 
z 
wykorzystaniem 
literatury 

Studiowanie literatury 
obowiązkowej i 
zalecanej 

20 40 

2. Analiza notatek z 
wykładów 

Studenci na wykładzie 
zapisują najważniejsze 
zagadnienia związane z 
tematem 

20 30 

Razem BS: 40 BN: 70 

 
Razem AS+BS = 100                      Razem AN+BN = 90 
Egzamin (E) = 1      Egzamin (E) = 1 
Łącznie AS+BS+E= 101     Łącznie AN+BN+E = 91 
 

14. Słowa klucze: analiza rynku, procedura badań rynku, rynek 

15. Treść przedmiotu: 
1. Rynek jako obiekt badań. 
2. Procedura analizy rynku. 
3. Źródła informacji rynkowych (wtórne i pierwotne). 
4. Metody gromadzenia informacji ze źródeł pierwotnych. 
5. Tworzenie baz danych o rynku w oparciu o źródła wtórne i pierwotne. 
6. Analiza zawartości źródeł wtórnych. 
7. Metody diagnozowania rynku i jego elementów. 
8. Metody analizy struktury i dynamiki zjawisk i procesów rynkowych. 
9. Analiza związków przyczynowo-skutkowych. 
10. Analiza pojemności rynku. 
11. Analiza rynku w przestrzeni. 
12. Analiza rynku w czasie. 
13. Metody prognozowania rynku i jego elementów. 

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 
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GMIN1_W05 
 
 
 
GMIN1_W09 
 
 

Posiada wiedzę na temat struktury podmiotowej i 
przedmiotowej rynku oraz mechanizmu 
rynkowego, zna i rozumie relacje zachodzące 
między podmiotami. 

Zna i rozumie zastosowania praktyczne wiedzy 
związanej z ekonomiką miejską i rynkiem 
nieruchomości w zakresie analizowania rynku 
w gospodarce miejskiej 

Praca pisemne 
 
 
 

Prace pisemne 
Dyskusja na 

zajęciach 

Arkusze 
egzaminacyjne 

                                                                     Umiejętności 

GMIN1_U03 
 
 
GMIN1_U09 

Potrafi zgromadzić dane o rynku, ocenić ich 
wiarygodność i użyteczność w podejmowaniu 
decyzji  
Potrafi wykorzystując posiadaną wiedzę 

formułować oraz rozwiązywać praktyczne 
problemy gospodarki miejskiej i nieruchomości 
oraz wykonywać zadania typowe dla 
działalności zawodowej związanej z analizą 
rynku miejskiego 

Tabelaryczne 
zestawienie 

dostępnych danych 
o wybranym rynku 

Pliki excel, doc 

                                                               Kompetencje społeczne 

GMIN1_K01 
 
 

1. Posiada pozytywne nastawienie do nabywania i 
pogłębiania wiedzy z zakresu analizy rynku 

Udział w dyskusji Lista obecności 
na zajęciach 

 
 

17. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu: 
 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

Opis Udział w ocenie z przedmiotu  (w %)* 

1. Praca grupowa nad 
studium przypadku 

 50 

2. Praca pisemna bez 
możliwości 
korzystania z 
podręczników 

Warunkiem przystąpienia do 
pracy pisemnej 
jest uzyskanie zaliczenia z 
ćwiczeń 

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. G. Kończak, G Trzpiot: Statystyka opisowa i matematyczna z arkuszem kalkulacyjnym Excel, Wyd. UE w 
Katowicach, Katowice 2018. 

2. Badania rynku. Metody, zastosowania, Praca zbiorowa pod red. Z. Kędzior. PWE, Warszawa 2005. 
3. R. Wolny: Metody ilościowe w badaniach rynku. AE, Katowice 2009. 
4. Analiza rynku, pod red. H. Mruka, PWE, Warszawa 2003. 
 

      Literatura zalecana: 
1. Rozwój miast i zarządzanie gospodarką miejską,  pod red. nauk. Janusza Słodczyka. Uniwersytet Opolski, 

Opole 2004. 
2. J.M. Hartwick, Urban economics , Routledge, Taylor & Francis Group, London - New York 2015.  

19. Język wykładowy: polski 

   20. Zalecenia prowadzących przedmiot: sala komputerowa  
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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  

 

 



159 
 

 

 

 



160 
 

 

 

 



161 
 

 

 

 



162 
 

 

 

 



163 
 

 

 

 



164 
 

 

 

 



165 
 

 

 

  



166 
 

 

 

 

 



167 
 

 

 

 

 



168 
 

 

 



169 
 

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 I stopnia 

Symbol efektu z 
rozporządz. 

Treść efektu z rozporządzenia 
 

Treść efektu kierunkowego Symbol efektu 
kierunkowego UE 

P6S_WG1 

Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz 
dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, 
stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych lub 
artystycznych tworzących podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia z zakresu 
wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu studiów. 

Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu fakty i zjawiska oraz dotyczące ich 
teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową 
wiedzę z zakresu ekonomii, w szczególności ekonomii miejskiej oraz zna i 
rozumie wybrane zagadnienia z zakresu finansów i zarządzania 
nieruchomościami 

GMIN1_W01 

Zna i rozumie metodykę badań w zakresie dyscypliny ekonomia i finanse, w 
tym zna najważniejsze metody matematyczno-statystyczne i narzędzia 
informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji danych odzwierciedlających 
procesy gospodarki miejskiej i nieruchomości 

GMIN1_W02 

Zna i rozumie relacje ekonomii, w szczególności ekonomii miejskiej do innych 
nauk, w tym zwłaszcza innych nauk społecznych 

GMIN1_W03 

Identyfikuje najważniejsze podmioty gospodarujące w zakresie ekonomii, w 
szczególności gospodarki miejskiej i nieruchomości i charakteryzuje zasady 
ich działania 

GMIN1_W04 

Zna i rozumie relacje zachodzące między podmiotami gospodarującymi, w 
szczególności w ramach ekonomii miejskiej i nieruchomości oraz ich 
otoczeniem regionalnym, krajowym i międzynarodowym 

GMIN1_W05 

P6S_WK1 
Zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji. Zna i rozumie dylematy ekonomiczne i społeczne współczesnej cywilizacji, w 

tym zwłaszcza w obszarze gospodarki miejskiej i nieruchomości 
GMIN1_W06 



170 
 

Symbol efektu z 
rozporządz. 

Treść efektu z rozporządzenia 
 

Treść efektu kierunkowego Symbol efektu 
kierunkowego UE 

P6S_WK2 

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

Zna i rozumie podstawowe ekonomiczne, etyczne, prawne i inne 
uwarunkowania różnych rodzajów działań podmiotów gospodarujących, w 
szczególności w warunkach ekonomii miejskiej i nieruchomości, w tym w 
zakresie ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. 

GMIN1_W07 

P6S_WK3 
Zna i rozumie podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form 
przedsiębiorczości. 

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

GMIN1_W08 

P6S_WG2_pr 
W przypadku studiów o profilu praktycznym – zna i rozumie również zastosowania 
praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej związanej z ich kierunkiem 

Zna i rozumie zastosowania praktyczne wiedzy związanej z ekonomiką 
miejską i rynkiem nieruchomości w działalności gospodarczej miast oraz 
podmiotów działających na rynku nieruchomości  

GMIN1_W09 

P6S_UW1 

Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i 
nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni 
przewidywalnych przez: 

- właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, 
krytycznej analizy i syntezy tych informacji, 

- dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, 
w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych. 

Potrafi identyfikować i intepretować podstawowe zjawiska i procesy 
społeczno-ekonomiczne w gospodarce miejskiej i nieruchomościach z 
wykorzystaniem wiedzy z zakresu dyscypliny ekonomia i finanse  

GMIN1_U01 

Potrafi wykorzystując posiadaną wiedzę formułować oraz rozwiązywać 
złożone i nietypowe problemy gospodarki miejskiej i nieruchomości, a także 
podejmować decyzje w warunkach niepewności z uwzględnieniem 
właściwego doboru źródeł, dokonywania ich oceny, syntezy informacji, 
doboru i stosowania właściwych narzędzi, w tym zaawansowanych technik 
informacyjno-komunikacyjnych 

GMIN1_U02 

Potrafi analizować i prognozować procesy i zjawiska ekonomii, w 
szczególności ekonomii miejskiej i nieruchomości z wykorzystaniem metod i 
narzędzi fundamentalnych dla ekonomii  

GMIN1_U03 

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

GMIN1_U04 

P6S_UK1 Potrafi komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii. Potrafi komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu 
ekonomii, w szczególności ekonomii miejskiej i nieruchomości, przedstawiać i 
oceniać różne opinie i stanowiska, w tym brać udział w debatach 

GMIN1_U05 

P6S_UK2 
Potrafi brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz 
dyskutować o nich. 

P6S_UK3 
Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego. 

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

GMIN1_U06 
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Symbol efektu z 
rozporządz. 

Treść efektu z rozporządzenia 
 

Treść efektu kierunkowego Symbol efektu 
kierunkowego UE 

P6S_UO1 Potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole. Potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz zespołową, a także 
współdziałać w ramach prac zespołowych i interdyscyplinarnych rozwiązując 
problemy z zakresu ekonomii miejskiej i nieruchomości oraz dyscyplin 
pokrewnych 

GMIN1_U07 

P6S_UO2 
Potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o 
charakterze interdyscyplinarnym). 

P6S_UU 
Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie. Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe 

życie 
GMIN1_U08 

P6S_UW2_pr 
Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać problemy oraz 
wykonywać zadania typowe dla działalności zawodowej związanej z kierunkiem 
studiów – w przypadku studiów o profilu praktycznym. 

Potrafi wykorzystując posiadaną wiedzę formułować oraz rozwiązywać 
praktyczne problemy gospodarki miejskiej i nieruchomości oraz wykonywać 
zadania typowe dla działalności zawodowej związanej z gospodarką miejską i 
nieruchomościami  

GMIN1_U09 

P6S_KK1 Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści. 
Dokonuje systematycznej i krytycznej samooceny posiadanej wiedzy, 
własnych umiejętności i kompetencji oraz oceny odbieranych treści z zakresu 
ekonomii, w szczególności ekonomii miejskiej i nieruchomości 

GMIN1_K01 

P6S_KK2 

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 do uznawania roli rzetelnej wiedzy w rozwiązywaniu problemów 
poznawczych i praktycznych, w tym zwłaszcza w obszarze gospodarki 
miejskiej i nieruchomości oraz jest przygotowany do zasięgania opinii 
ekspertów 

GMIN1_K02 

P6S_KO1 
Jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania 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 

GMIN1_K03 

P6S_KO2 Jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego. 

P6S_KO3 Jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. Jest gotów do działań przedsiębiorczych GMIN1_K04 

P6S_KR 

Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: 
- przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych, 
- dbałości o dorobek i tradycje zawodu. 

Jest gotów do odpowiedniego i odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych 
w ramach podmiotów gospodarki miejskiej i nieruchomości, w tym 
przestrzegania etyki zawodowej, a także dbałości o dorobek i tradycje 
zawodu 

GMIN1_K05 
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Załącznik 8. Matryca pokrycia kierunkowych i specjalnościowych efektów uczenia się w zakresie wiedzy  
  GMIN1_W01 GMIN1_W02 GMIN1_W03 GMIN1_W04 GMIN1_W05 GMIN1_W06 GMIN1_W07 GMIN1_W08 GMIN1_W09 

   

Zna i rozumie w 
zaawansowanym 

stopniu fakty i 
zjawiska oraz 
dotyczące ich 

teorie 
wyjaśniające 

złożone zależności 
między nimi, 
stanowiące 

podstawową 
wiedzę z zakresu 

ekonomii, w 
szczególności 

gospodarki 
miejskiej oraz zna 

i rozumie 
wybrane 

zagadnienia z 
zakresu finansów i 

zarządzania 
nieruchomościami 

Zna i rozumie 
metodykę badań w 
zakresie dyscypliny 
ekonomia i finanse, 

w tym zna 
najważniejsze 

metody 
matematyczno-
statystyczne i 

narzędzia 
informatyczne 
gromadzenia, 

analizy i prezentacji 
danych 

odzwierciedlających 
procesy gospodarki 

miejskiej i 
nieruchomości 

Zna i 
rozumie 
relacje 

ekonomii, w 
szczególności 

gospodarki 
miejskiej do 
innych nauk, 

w tym 
zwłaszcza 

innych nauk 
społecznych 

Identyfikuje 
najważniejsze 

podmioty 
gospodarujące 

w zakresie 
ekonomii, w 
szczególności 

gospodarki 
miejskiej i 

nieruchomości 
oraz 

charakteryzuje 
zasady ich 
działania 

Zna i rozumie 
relacje zachodzące 

między 
podmiotami 

gospodarującymi, 
w szczególności w 
ramach gospodarki 

miejskiej i 
nieruchomości 

oraz ich 
otoczeniem 

regionalnym, 
krajowym i 

międzynarodowym 

Zna i rozumie 
fundamentalne 

dylematy 
współczesnej 

cywilizacji 
związane z 
rozwojem 
obszarów 
miejskich i 

funkcjonowaniem 
rynków 

nieruchomości w 
kontekście zmian 
demograficznych, 

kulturowych, 
gospodarczych, 

polityczno-
prawnych, 

infrastrukturalnych 
i środowiskowych 

Zna i rozumie 
podstawowe 
ekonomiczne, 

etyczne, prawne 
i inne 

uwarunkowania 
różnych 

rodzajów działań 
podmiotów 

gospodarujących, 
w szczególności 

w warunkach 
gospodarki 
miejskiej i 

nieruchomości, 
w tym w zakresie 

ochrony 
własności 

przemysłowej i 
prawa 

autorskiego. 

Zna i rozumie 
formy 

indywidualnej 
przedsiębiorczości 

w zakresie 
twórczego 

projektowania 
rozwiązań na 

rzecz gospodarki 
miejskiej i 

nieruchomości 

Zna i rozumie 
zastosowania 

praktyczne 
wiedzy 

związanej z 
ekonomiką 

miejską i 
rynkiem 

nieruchomości 
w działalności 
gospodarczej 

miast oraz 
podmiotów 
działających 

na rynku 
nieruchomości 

SEM 
I Filozofia 

         x     
 

  Język obcy I                  

  Język obcy II                  

  Ekonomia miejska x   x            

  Matematyka   x              

  Mikroekonomia x                

  Gospodarowanie nieruchomościami x         x x    

  Psychologia     x            

  Technologie informacyjne    x              

  Wychowanie fizyczne                  

II 
SEM Etyka gospodarcza  

          x x   
 

  
Kulturowe uwarunkowania 

gospodarki miejskiej 
x         x x   

 

  Planowanie przestrzenne       x     x    

  Makroekonomia x                

  Analiza ekonomiczno-przestrzenna   x x            



173 
 

  Przedsiębiorczość w mieście        x       x  

  Statystyka    x              

III 
SEM 

Analizy i prognozy rynków 
nieruchomości 

  x     X       
 

  
Usługi publiczne na obszarach 

miejskich  
      x X       

 

  Urban & Business Lab I            x   x 

  
GIS w gospodarce miejskiej i 

nieruchomościach 
  x x           

 

  
Strategie i ocena efektywności na 

rynku nieruchomości 
  x     X       

 

  Metody analizy miejskiej i regionalnej   x x            

IV 
SEM 

Zarządzanie projektami miejskimi i 
deweloperskimi 

  x     X       
 

  Urban & Business Lab II            x   x 

  Seminarium x x              

  Polityka mieszkaniowa            x   x 

  
Zagospodarowanie terenów 

poprzemysłowych 
      x     x   

 

  Logistyka miejska     x       x    

  Zarządzanie publiczne     x     x      

V 
SEM 

Studia prospektywne i analiza 
strategiczna  

x   x           
 

  Nieruchomości handlowe i usługowe         X       x 

  Zarządzanie nieruchomościami x   x            

  
Innowacje w gospodarce miasta i 

regionu 
          x    x 

  Marketing miasta x   x            

VI 
SEM 

Rozwój zrównoważony i zielona 
gospodarka  

          x x   
 

  Praktyka                   

  Wycena nieruchomości    x x            

  Podstawy budownictwa      x            

  
Pośrednictwo w obrocie 

nieruchomościami  
   x           x 

  
Infrastruktura techniczna w 

gospodarce miejskiej  
    x x         

 

  
Metody analizy rynku w gospodarce 

miejskiej  
       X       x 
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Załącznik 9. Matryca pokrycia kierunkowych i specjalnościowych efektów w zakresie umiejętności 
  GMIN1_U01 GMIN1_U02 GMIN1_U03 GMIN1_U04 GMIN1_U05 GMIN1_U06 GMIN1_U07 GMIN1_U08 GMIN1_U09 

   

Potrafi 
identyfikować i 
intepretować 
podstawowe 

zjawiska i 
procesy 

społeczno-
ekonomiczne w 

gospodarce 
miejskiej i 

nieruchomościac
h z 

wykorzystaniem 
wiedzy z zakresu 

dyscypliny 
ekonomia i 

finanse i nauk 
pokrewnych  

Potrafi wykorzystując 
posiadaną wiedzę 
formułować oraz 

rozwiązywać złożone 
i nietypowe 

problemy gospodarki 
miejskiej i 

nieruchomości, a 
także podejmować 

decyzje w warunkach 
niepewności z 

uwzględnieniem 
właściwego doboru 

źródeł, dokonywania 
ich oceny, syntezy 

informacji, doboru i 
stosowania 

właściwych narzędzi, 
w tym 

zaawansowanych 
technik 

informacyjno-
komunikacyjnych 

Potrafi 
gromadzić i 

interpretować 
dane potrzebne 
do analizowania 
i prognozowania 

procesów w 
ekonomii, w 

szczególności w 
gospodarce 
miejskiej i 

nieruchomościac
h z 

wykorzystaniem 
metod i narzędzi 
fundamentalnyc

h dla badań 
ekonomicznych i 

analiz 
przestrzennych 

Potrafi 
posługiwać się 

systemami 
normatywnymi 

w celu 
rozwiązywania 
problemów z 

zakresu 
gospodarki 
miejskiej i 

nieruchomości, 
w tym z 

uwzględnieniem 
procesów w 

otoczeniu miast i 
regionów 

Potrafi 
komunikować 
się z użyciem 

specjalistyczne
j terminologii z 

zakresu 
ekonomii, w 
szczególności 

gospodarki 
miejskiej i 

nieruchomości
, przedstawiać 
i oceniać różne 

opinie i 
stanowiska, w 

tym brać 
udział w 
debatach 

Posiada 
umiejętności 
językowe w 

zakresie 
wybranego 

języka 
obcego 

zgodnie z 
wymagania

mi 
określonymi 
dla poziomu 

B2 
Europejskieg

o Systemu 
Opisu 

Kształcenia 
Językowego 

Potrafi planować i 
organizować 

pracę 
indywidualną oraz 

zespołową, a 
także 

współdziałać w 
ramach prac 

zespołowych i 
interdyscyplinarny

ch rozwiązując 
problemy z 

zakresu ekonomii 
miejskiej i 

nieruchomości 
oraz dyscyplin 
pokrewnych 

Potrafi 
samodzielni
e planować i 
realizować 

własne 
uczenie się 
przez całe 

życie 

Potrafi 
wykorzystując 

posiadaną wiedzę 
formułować oraz 

rozwiązywać 
praktyczne 
problemy 

gospodarki 
miejskiej i 

nieruchomości 
oraz wykonywać 
zadania typowe 
dla działalności 

zawodowej 
związanej z 
gospodarką 

miejską i 
nieruchomościam

i 

SEM I Filozofia         x         

  Język obcy I         x x   x  

  Język obcy II         x     x  

  Ekonomia miejska     x x          

  Matematyka x                

  Mikroekonomia   x     x        

  Gospodarowanie nieruchomościami x   x   x        

  Psychologia x                

  Technologie informacyjne    x              

  Wychowanie fizyczne                  

II SEM Etyka gospodarcza   x           x  

  
Kulturowe uwarunkowania 

gospodarki miejskiej 
  x           x 

 

  Planowanie przestrzenne       x          

  Makroekonomia   x     x        

  Analiza ekonomiczno-przestrzenna   x x            

  Przedsiębiorczość w mieście              x    
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  Statystyka    x x            

III SEM 
Analizy i prognozy rynków 

nieruchomości 
x x             

 

  
Usługi publiczne na obszarach 

miejskich  
    x x         

 

  Urban & Business Lab I   x     x      x 

  
GIS w gospodarce miejskiej i 

nieruchomościach 
  x x           

 

  
Strategie i ocena efektywności na 

rynku nieruchomości 
x   x           

 

  
Metody analizy miejskiej i 

regionalnej 
  x x           

 

IV 
SEM 

Zarządzanie projektami miejskimi i 
deweloperskimi 

    x       x x 
 

  Urban & Business Lab II   x     x      x 

  Seminarium         x   x    

  Polityka mieszkaniowa       x        x 

  
Zagospodarowanie terenów 

poprzemysłowych 
x x             

 

  Logistyka miejska   x   x          

  Zarządzanie publiczne   x   x          

V SEM 
Studia prospektywne i analiza 

strategiczna  
  x   x         

 

  Nieruchomości handlowe i usługowe  x              x 

  Zarządzanie nieruchomościami   x     x        

  
Innowacje w gospodarce miasta i 

regionu 
x              x 

  Marketing miasta   x   x          

VI 
SEM 

Rozwój zrównoważony i zielona 
gospodarka  

      x x       
 

  Praktyka  x           x    

  Wycena nieruchomości    x     x     x  

  Podstawy budownictwa              x    

  
Pośrednictwo w obrocie 

nieruchomościami  
       x       x 

  
Infrastruktura techniczna w 

gospodarce miejskiej  
x   x           

 

  
Metody analizy rynku w gospodarce 

miejskiej  
    x           x 
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Załącznik 10. Matryca pokrycia kierunkowych i specjalnościowych efektów w zakresie kompetencji społecznych 
  GMIN1_K01 GMIN1_K02 GMIN1_K03 GMIN1_K04 GMIN1_K05 

   

Dokonuje systematycznej i 
krytycznej samooceny posiadanej 
wiedzy, własnych umiejętności i 

kompetencji oraz oceny 
odbieranych treści z zakresu 
ekonomii, w szczególności 

gospodarki miejskiej i 
nieruchomości 

Jest gotów do uznawania 
roli rzetelnej wiedzy w 

rozwiązywaniu problemów 
poznawczych i 

praktycznych, w tym 
zwłaszcza w obszarze 
gospodarki miejskiej i 

nieruchomości oraz jest 
przygotowany do 

zasięgania opinii ekspertów 

Jest gotów do wypełniania 
różnego typu zobowiązań 

społecznych w zakresie 
gospodarki miejskiej i 

nieruchomości, w tym ze 
społecznościami lokalnymi 

w procesie tworzenia 
planów, strategii, polityk 

Jest gotów do działań 
przedsiębiorczych 

Jest gotów do 
odpowiedniego i 

odpowiedzialnego pełnienia 
ról zawodowych w ramach 

podmiotów gospodarki 
miejskiej i nieruchomości, w 

tym przestrzegania etyki 
zawodowej, a także dbałości 
o dorobek i tradycje zawodu 

SEM I Filozofia     x     

  Język obcy I x         

  Język obcy II x         

  Ekonomia miejska x   x     

  Matematyka x         

  Mikroekonomia x         

  Gospodarowanie nieruchomościami x   x     

  Psychologia x         

  Technologie informacyjne    x       

  Wychowanie fizyczne           

II SEM Etyka gospodarcza      x   x 

  
Kulturowe uwarunkowania gospodarki 

miejskiej 
    x   x 

  Planowanie przestrzenne   x       

  Makroekonomia x         

  Analiza ekonomiczno-przestrzenna   x       

  Przedsiębiorczość w mieście        x   

  Statystyka  x x       

III SEM 
Analizy i prognozy rynków 

nieruchomości 
  x     x 

  Usługi publiczne na obszarach miejskich    x     x 

  Urban & Business Lab I     x x x 

  
GIS w gospodarce miejskiej i 

nieruchomościach 
x x       

  
Strategie i ocena efektywności na rynku 

nieruchomości 
  x   x   

  Metody analizy miejskiej i regionalnej x x       

IV SEM 
Zarządzanie projektami miejskimi i 

deweloperskimi 
  x   x   
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  Urban & Business Lab II     x x x 

  Seminarium x x       

  Polityka mieszkaniowa x   x     

  
Zagospodarowanie terenów 

poprzemysłowych 
    x   x 

  Logistyka miejska x x       

  Zarządzanie publiczne x x       

V SEM 
Studia prospektywne i analiza 

strategiczna  
      x x 

  Nieruchomości handlowe i usługowe    x      

  Zarządzanie nieruchomościami   x     x 

  
Innowacje w gospodarce miasta i 

regionu 
  x   x   

  Marketing miasta       x x 

VI SEM 
Rozwój zrównoważony i zielona 

gospodarka  
    x   x 

  Praktyka  x       x 

  Wycena nieruchomości    x     x 

  Podstawy budownictwa    x     x 

  
Pośrednictwo w obrocie 

nieruchomościami  
  x     x 

  
Infrastruktura techniczna w gospodarce 

miejskiej  
x x       

  
Metody analizy rynku w gospodarce 

miejskiej  
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: Jan ACEDAŃSKI 

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 15.02.2006 na podstawie umowy o pracę, 
wymiar czasu pracy 1 etat, uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy 

Posiadane stopnie i tytuły naukowe: 
doktor, dziedzina nauk ekonomicznych, dyscyplina naukowa: ekonomia, rok nadania: 2011 
tytuł rozprawy doktorskiej: Ceny aktywów giełdowych a wielkości makroekonomiczne w dynamiczno-
stochastycznych modelach równowagi ogólnej 

 
Dorobek naukowy 
Cały dorobek mieści się w dyscyplinie naukowej ekonomia i finanse. Najważniejsze publikacje dotyczą 
modelowania zjawisk makroekonomicznych z wykorzystaniem modeli DSGE, a także stosowania metod 
ekonometrycznych w prognozowaniu i analizach różnorodnych problemów z zakresu ekonomii i 
finansów. 
 
Najważniejsze publikacje w ostatnich 10 latach: 
– Acedański J., 2017, Heterogeneous expectations and the distribution of wealth, „Journal of 

Macroeconomics” Vol. 53, s. 162-175 (IF 2017: 0,686) 
– Acedański J., 2016, Youth unemployment and welfare gains from eliminating business cycles – the 

case of Poland, „Economic Modelling” Vol. 57, s. 248-262 (IF 2016: 1,463) 
– Acedański J., Pietrucha J., 2019, Level and dynamics of financial depth: consequences for volatility 

of GDP, „Applied Economics”, vol. 51(31), s. 3389-3400 (IF 2017: 0,750) 
– Karkowska R., Acedański J., The effect of corporate board attributes on bank stability, “Portuguese 

Economic Journal”, w druku, https://doi.org/10.1007/s10258-019-00162-3 (IF 2018: 0,500) 
– Acedański J., Włodarczyk J., 2018, Demographics, retirement age, and real interest rates in Poland, 

„Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics” Vol. 10, s. 355-385 
– Acedański J., Pietrucha J., 2017, Financial depth and post-2008 change of GDP, „Equilibrium. 

Quarterly Journal of Economics and Economic Policy” Vol. 12(3), s. 453-466 
– Acedański J., Bernais J., Mastalerz-Kodzis A., 2014, Dokładność wybranych metod prognozowania 

wynagrodzeń i liczby pracujących w Polsce, „Bank i Kredyt” Vol. 45(2), s. 163-196 
– Orwat-Acedańska A., Acedański J., 2013, Zastosowanie programowania stochastycznego w 

konstrukcji odpornych portfeli inwestycyjnych, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” nr 135, s. 121-136 

– Acedański J., 2015, Racjonalne oczekiwania a adaptacyjne uczenie się w modelach DSGE  
z niejednorodnymi podmiotami, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach” nr 242, s. 9-23 

– Acedański J., 2013, Forecasting industrial production in Poland – a comparison of different 
methods, „Ekonometria” nr 1(39), s. 40-51 

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 i prognozowanie procesów ekonomicznych, ekonomia matematyczna, wnioskowanie 
statystyczne, statystyka opisowa, ekonometria, matematyka, rachunek prawdopodobieństwa 

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/741428
https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/741428
https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/723518
https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/723518


180 
 

 
Autorstwo/współautorstwo podręczników:  
– Acedański J., Hadaś-Dyduch M., Szkutnik W., 2016, Prognozowanie zjawisk ekonomicznych i 

finansowych. Część 1. Prognozowanie z Excelem, Wydawnictwo UE Katowice, Katowice 
– Acedański J., Szkutnik W., Hadaś-Dyduch M., Przybylska-Mazur A., 2016, Prognozowanie zjawisk 

ekonomicznych i finansowych. Część 2. Prognozowanie z gretlem, Wydawnictwo UE Katowice, 
Katowice 

– Acedański J., Dyduch M., Szkutnik W., 2014, Popyt, podaż, równowaga. Wybrane zagadnienia 
ekonomii matematycznej. Zadania dla studiów ekonomicznych. Wydanie 2, Wydawnictwo UE 
Katowice, Katowice 

– Acedański J., Dyduch M., Lawędziak B., Szkutnik W., Wolny-Dominiak A., 2013, Funkcje wielu 
zmiennych w ekonomii. Zeszyt 6. Seria: Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu, 
Wydawnictwo UE Katowice, Katowice 

 
Doświadczenie zawodowe w zakresie programu studiów: 
Praca na stanowisku ekonomisty w Instytucie Ekonomicznym NBP (2010-2011) 
 
Doświadczenie w zakresie prac na rzecz praktyki gospodarczej (maksymalnie 10 prac) lub powiązań 
zawodowych z praktyką gospodarczą (pełnione funkcje, certyfikaty itp.): 
 
Prowadzenie autorskich szkoleń dla pracowników Narodowego Banku Polskiego: 
– Wprowadzenie do modeli DSGE (24 godziny dydaktyczne, trzy edycje szkolenia:  

17-19.12.2012, 26-28.03.2014 oraz 28-30.09.2015) 
– Modele DSGE z programem Dynare (24 godziny dydaktyczne, 7-9.03.2016) 
– Zaawansowane modele DSGE – wybrane zagadnienia (24 godziny dydaktyczne,  

20-22.07.2015) 
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IMIĘ I NAZWISKO: Anna ADAMUS-MATUSZYŃSKA 

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. 1981 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: nauk humanistycznych, dyscyplina naukowa/artystyczna: socjologia,     
rok nadania 1992 
tytuł rozprawy doktorskiej: „Koncepcja człowieka i społeczeństwa w myśli filozoficznej Juliana 
Ochorowicza” 
 
doktor habilitowany, dziedzina nauki/sztuki: w postępowaniu habilitacyjnym 
dyscyplina naukowa/artystyczna…………..., rok nadania................... 
tytuł rozprawy habilitacyjnej/cykl publikacji pt.: Znaczenie wartości niematerialnych w procesie 
komunikacji organizacji z otoczeniem na przykładzie tożsamości, wizerunku i odpowiedzialności 
społecznej  
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: 
 
Doktor nauk humanistycznych, socjolog, specjalista public relations, wykładowca w Katedrze Zarządzania 
Publicznego i Nauk Społecznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz na Wydziale Radia i 
Telewizji Uniwersytetu Śląskiego. Kierownik studiów podyplomowych „Psychologia Menedżerska” w 
Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.  
 
W latach 1994-95 stypendystka Uniwersytetu w Cambridge, w 1994 – 1999 członek międzynarodowego 
zespołu badawczego w Uniwersytecie w Cambridge realizujący projekt pt.: „Global Security Fellowship 
Initiative” koncentrujący się na zmianach społeczno-politycznych zachodzących w latach 90 w Europie 
Środkowej,  stypendystka Cambridge Colleges Hospitality Scheme for Central and Eastern European 
Scholars w roku 1997, stypendystka Leverhulme Foundation w roku akademickim 2000/2001. 
Organizator V European Conference on Peacemaking and Conflict Resolution w Katowicach we wrześniu 
2001, od 2004 roku współorganizator cyklicznej konferencji: „PR Forum. Public Relations – sztuka 
skutecznej komunikacji w teorii i praktyce”. Uczestnik międzynarodowych konferencji i sympozjów, 
ekspert kilku projektów europejskich. Autorka ponad 140 publikacji naukowych z zakresu konfliktu 
społecznego, komunikowania, public relations oraz społecznej odpowiedzialności. Publikuje także 
artykuły publicystyczne dotyczące komunikowania.  
 
W lutym 2018 roku ukazała się książka pt.: „Tożsamość wizualna polskich województw, miast i powiatów. 
Identyfikacja, prezentacja, znaczenie”, napisana wspólnie z Piotrem Dzikiem, a będąca efektem 
wieloletniej pracy badawczej autorów dotyczącej analizy treści logo polskich miast i regionów. W 2019 
roku ukazała się praca pt.: „Konflikt społeczny w świetle współczesnych teorii” będąca rezultatem 
długoletnich analiz koncepcji teoretycznych dotyczących konfliktów w społeczeństwie.  
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Wykaz 10 najważniejszych publikacji lub osiągnięć artystycznych z ostatnich 10 lat: 
– Tożsamość wizualna polskich województw, miast i powiatów. Identyfikacja, prezentacja, znaczenie.  

(Piotr Dzik – współautor). Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, Katowice, 2017, ISBN 978-83-8019-
602-5; ISBN 978-83-61424-88-8. 

– Managing Silesia Visual Identity Through Regional and Local Logo Design. „Zeszyty Naukowe 
Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie”. Nr 28, t. 2/2017, s. 87 – 112. Dostępne na 
http://www.zim.pcz.pl/znwz  

– Measurement of local government unit marketing orientation. (P. Dzik współautor) Studia 
Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersyetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 336/2017.  

– Logo jako znak towarowy dużego miasta. [W:] O marce. Kontekst historyczny i kulturowy. Instytut 
Historii UAM, Poznań 2018, s. 111 – 125, ISBN 978-83-65663-41-2. 

– Public relations jako funkcja zarządzania innowacyjną komunikacją w organizacji. Przegląd 
teoretycznych modeli. [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 
Innowacyjna gospodarka, innowacyjne organizacje, innowacyjni ludzie. UE w Katowicach, 2018, s. 
185 – 198. Identyfikator YADDA bwmeta1.element.ekon-element-000171521307  

– Budowanie wizerunku pracodawcy – idea, metody i narzędzia. [w:] Public relations w przestrzeni 
publicznej. Pod red. A. Adamus-Matuszyńskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w 
Katowicach. Katowice 2018, s. 17 – 34. ISBN 978-83-7875-465-7  

– Kraj bez ludzi. Motywy graficzne w identyfikacji wizualnej polskich jednostek samorządu 
terytorialnego. [w:] Postać w kulturze wizualnej. Tom 2: Obraz i słowa. Red. Anna Krawczyk-
Łaskarzewska, Alina Naruszewicz-Duchlińska, Monika Cichmińska. Katedra Filologii Angielskiej 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2018, s. 129 – 143,  ISBN: 978-83-
937060-8-2 

– Konflikt społeczny w świetle współczesnych teorii. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w 
Katowicach. Katowice 2019  

– Welcome signs’ in public space: separation and identity. (P. Dzik co-author). „On the w@terfront”, 
Polish Research Centre. Universitat de Barcelona, vol. 61, no. 4/2019, s. 3 – 16; ISBN 1139-7365 

– A Systemic Approach to City Image Building. The Case of Katowice City. (J. Michnik, ks. G. Polok 
współautorzy). Sustainability 2019, 11(16), 4470 

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:  
Filozofia, Socjologia, Etyka biznesu, Public relations, Międzynarodowe Stosunki Polityczne, Socjologia 
organizacji, Środki i techniki PR, CSR, Komunikowanie społeczne. 
W tym po angielsku: 
Business Ethics, Public relations, Economic Psychology, International Business Negotiation, Sociology. 

 
Autorstwo/współautorstwo podręczników:  
– Wybrane problemy socjologii. Skrypt akademicki. Katowice 1997. (II wydanie 2002)  
– Wstęp do praktyki public relations. Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2012 

 
Doświadczenie zawodowe w zakresie programu studiów: 
– Doradca firm oraz instytucji publicznych w zakresie komunikowania, public relations oraz CSR. 
– Ekspert kluczowy projektu: Plan strategii marketingowej dla województwa małopolskiego na lata 

2009 – 2013. (2009)  
– Ekspert kluczowy projektu: Strategia marketingowa Sandomierza (2010) 
– Ekspert kluczowy projektu: Strategia marketingowa Siewierza (2010) 
– Ekspert kluczowy projektu: Strategia Komunikacji Marketingowej Produktów Turystycznych wraz z 

koncepcją marki miasta Zabrze jako ośrodka turystyki poprzemysłowej na lata 2011-2020 
– Współautor Strategii Rozwoju Turystyki na Obszarze Transgranicznym dla Gminy Rajcza na lata 

2014 –2020 (2013). 
 

Doświadczenie w zakresie prac na rzecz praktyki gospodarczej (maksymalnie 10 prac) lub powiązań 
zawodowych z praktyką gospodarczą (pełnione funkcje, certyfikaty itp.): 
– projekt kampanii marketingowej dla Kompanii Węglowej S.A. (2011) 

http://www.zim.pcz.pl/znwz
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– projekt strategii marketingowej dla Kompanijnego Ośrodka Szkoleniowego S.A. (2011) 
– przygotowanie (badania, opracowanie) Kodeksu Etyki dla Polskie LNG S.A. (współautor) 
– projekt strategii promocyjnej oraz zarządzania sytuacjami kryzysowymi dla Kolei Śląskich (2012) 
– ewaluacja strategii promocyjnej Kompanii Węglowej S.A. (2012) 
– konsultacje dotyczące ładu korporacyjnego dla Zakładu Wzbogacania Węgla JULIAN Sp. z o. o. Grupa 

Kapitałowa WĘGLOKOKS  
– przygotowanie strategii CSR dla TUV NORD (2013) 
– ewaluacja strategii promocyjnej Kompanii Węglowej S.A. (2013) 
– opracowanie raportu pt.: „City placement. Korzyści dla miasta i regionu oraz producenta projektu 

filmowego” dla Silesia Film Commission (2013) 
– przygotowanie raportu GRI 4 dla TUV NORD (2014) 
– autor strategii CSR dla ASTRA-TELECOM Grupa Inżynierska (2014) 
– audyt etyczny, opracowanie kodeksu etycznego - Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego 

sp. z o.o. (2014); Zabrzańskie Wodociągi (2017) 
– autor strategii CSR dla Biura Rachunkowego „Anna” Anna Klepacka (2015) 
– audyt w zakresie przyczyn zgłoszeń reklamacyjnych oraz obsługi reklamacji w firmie MIA sp. z o.o. 

wraz z rekomendacjami (2016). 
– badania wizerunku Urzędu Miasta Myszków pt.: „Ocena działań oraz funkcjonowania Urzędu Miasta 

Myszkowa” (na zlecenie UM w Myszkowie) (2016). 
– badania opinii społecznej dla potrzeb samorządów – regularnie, zgodnie ze zleceniami. 
– konsulting menedżerski dla firm – regularnie, zgodnie ze zleceniami. 
– opracowanie „Strategia działalności sponsoringowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. na lata 2018 – 

2020” 
– opracowanie strategii CSR dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. na lata 2018 – 2020 (2018). 
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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 Pięta-
Kanurska, 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 

– 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 
(Online), http://rdcu.be/Ag8h 
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– 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. 241-
272, 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 978-
952-265-929-3 

– 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 978-83-
7633-314-4 (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) 978-952-
335-032-8, (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). 
 

Doświadczenie w zakresie prac na rzecz praktyki gospodarczej (maksymalnie 10 prac) lub powiązań 
zawodowych z praktyką gospodarczą (pełnione funkcje, certyfikaty itp.): 
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– Współautor licznych programów rozwoju gospodarczego regionów (w tym Regionalnej Strategii 
Innowacji Województwa Śląskiego) oraz miast (m.in. Bielska-Białej, Katowic). 

– Współautor strategii rozwoju miast (Gliwic, Zabrza, Czeladzi, Jaworzna). 
– Współautor licznych dokumentów diagnostycznych i monitoringowych z zakresu procesów 

rozwojowych regionów i miast (m.in. województwa: śląskie, zachodniopomorskie, warmińsko-
mazurskie; miasta: Zabrze, Gliwice, Jaworzno, Świętochłowice). 

– Moderator prac i główny autor Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu 
Centralnego Województwa Śląskiego 2014-2020, największego programu ZIT w Unii Europejskiej. 

– Doświadczony moderator procesów klastrowych i współautor licznych opracowań strategicznych, 
metodycznych i eksperckich dla polskich klastrów (m.in. Silesia Automotive & Advanced 
Manufacturing, Klaster Zielona Chemia, MedSilesia, Świętokrzyskie Kręgi Innowacji, Klaster Chemii 
Specjalistycznej CHEM-STER, ModernCast – Technologiczny Klaster Odlewniczy). 

– Konsultant biznesowy z wieloletnim doświadczeniem, współtwórca firmy doradczej InnoCo sp. z o.o. 
– Członek kluczowego personelu funduszu kapitału zalążkowego Akcelerator Technologiczny Gliwice, 

w tym reprezentant funduszu w startupach technologicznych: 

• Series Seed Director, IamBot Inc., Santa Clara, USA 

• Przewodniczący Rady Nadzorczej, Gluco Active Sp. z o.o., Wrocław, Polska 

• Członek Rady Nadzorczej, Skynamo Aerospace, Wojnicz, Polska. 
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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” 

 
Doświadczenie w zakresie prac na rzecz praktyki gospodarczej (maksymalnie 10 prac) lub powiązań 
zawodowych z praktyką gospodarczą (pełnione funkcje, certyfikaty itp.): 
– R. Cyran z zespołem, Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bytom 

na lata 2020-2026, 2019 rok. 
– R. Cyran, Udział w grupie eksperckiej mającej na celu wypracowanie diagnozy i rekomendacji 

realizacji polityki mieszkaniowej  w ramach Polityki Miejskiej, Instytut Rozwoju Miast i Regionów w 
Warszawie, 2019 rok. 

– R. Cyran z zespołem, Opracowanie analizy ekonomicznej dla podmiotu zarządzającego Fabryką Pełną 
Życia w ramach realizacji projektu „Fabryka Pełna Życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy 
Górniczej”, 2019 rok. 

– R. Cyran z zespołem, Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy Trzebini, 2019 rok. 

– R. Cyran z zespołem, Ekspertyza dotycząca analizy wymogów ekonomicznych i prawnych utworzenia 
przez Gminę Dąbrowa Górnicza Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 2018 rok. 

– R. Cyran z zespołem, Badanie postaw uczestników rynku mieszkaniowego Gminy Bytom, zamówienie 
publiczne gminy Bytom, 2017- 2018 rok. 

– R. Cyran z zespołem, Polityka mieszkaniowa gminy Dąbrowa Górnicza na lata 2018-2027, 2017 rok. 
– R. Cyran z zespołem, Consumer Market Study on the functioning of the real estate services for 

consumers in the European Union (funding: European Commission Justice and Consumers, 
Consumer Policy Unit, Polish report, 2017 (Badanie rynku konsumenckiego dotyczące 
funkcjonowania usług na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Unii Europejskiej (przygotowanie 
raportu dotyczącego funkcjonowania rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce – opracowanie 
zamówione przez Komisję Europejską (Krajowy Ekspert), 2017 rok) 

– R. Cyran, Ekspertyza - Analiza, w której rozważone zostaną możliwości wdrożenia Społecznych 
Agencji Najmu ze względu na potencjał prywatnego rynku najmu, z uwzględnieniem Społecznych 
Agencji Najmu jako elementu strategii jednostek samorządu terytorialnego oraz szans i zagrożeń 
funkcjonowania tych Agencji na rynku w ramach projektu „Społeczne Agencje Najmu jako instrument 
polityki mieszkaniowej w Polsce” finansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach 
programu Innowacje Społeczne, zgodnie z umową nr/IS-2/62/NCBR/2015, 2016 rok. 

– R. Cyran z zespołem „Strategia mieszkalnictwa dla Miasta Katowic na lata 2010-2020”. 2009 -2010 
rok. 
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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 habilitacyjne: 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 społeczno-
kulturowych 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: - 

 
Doświadczenie w zakresie prac na rzecz praktyki gospodarczej (maksymalnie 10 prac) lub powiązań 
zawodowych z praktyką gospodarczą (pełnione funkcje, certyfikaty itp.): 
– Aktualizacja Strategii rozwoju miasta Zabrze, 2018 
– Audyt miejski Gminy Pszczyna, 2017 
– Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020, 2012 
– Strategia Rozwoju Miasta Kalety do roku 2025, 2012 
– Strategia Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022, 2010 
– Analiza atrakcyjności inwestycyjnej obszaru Tucznawa oraz Dąbrowy Górniczej, 2009 
– Analiza preferencji społecznych dla obszaru Centrum w Katowicach, 2008 
– Strategii rozwoju miasta Zabrze na lata 2008-2020, 2007 
– Analiza konkurencyjna regionu dla projektu: "Śląski Innowacyjny klaster czystych technologii 

węglowych" współfinansowanego w ramach ZPORR, 2006 
– Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich dla obszaru objętego projektem: "Partnerstwo 

narzędziem zrównoważonego rozwoju 'Zielonego wierzchołka Śląska", 2006 
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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 

– Drobniak A., Stangel M. (2017), Łańcuch wartości jako mechanizm budowania nowych relacji 
gospodarczych - przykład strategii zagospodarowania terenów poprzemysłowych wybranych miast 
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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) 

 
Doświadczenie w zakresie prac na rzecz praktyki gospodarczej (maksymalnie 10 prac) lub powiązań 
zawodowych z praktyką gospodarczą (pełnione funkcje, certyfikaty itp.): 

90 prac na rzecz praktyki gospodarczej (samorządów terytorialnych / przedsiębiorstw, w tym:  
– Strategii rozwoju Zabrza 2030 (2018),  
– Programu rozwoju gospodarczego Katowic 2017-2027 (2017),  
– Strategii budowania wzajemnego partnerstwa w kontekście zagospodarowania wskazanych terenów 

poprzemysłowych Mysłowic, Jaworzna, Sosnowca (2015),  
– Analizy społeczno-ekonomicznej Katowic wraz z wyznaczeniem obszarów rewitalizacji i analizą 

strategiczną (2015), Raport o stanie miasta Katowice (2014),  
– Rewitalizacja obszarów miejskich oraz zagospodarowanie terenów zdegradowanych w 

województwie opolskim (2014),  
– Kierunki wzmacniania atrakcyjności Katowic dla branż innowacyjnych (2013),  
– Cele i kierunki zmian struktury przestrzennej Miasta Jaworzna (2013),  
– Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej (2013),  
– Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Nowego Krakowa (2012), 
Konsultant Strategii rozwoju województwa śląskiego 2030, koordynator prac nad Strategią rozwoju 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, moderator prac nad Strategią internacjonalizacji 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 
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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 
 
Doświadczenie w zakresie prac na rzecz praktyki gospodarczej (maksymalnie 10 prac) lub powiązań 
zawodowych z praktyką gospodarczą (pełnione funkcje, certyfikaty itp.): 
– doświadczenie 10 lat pracy w samorządzie terytorialnym szczebla gminnego w Wydziale Ochrony 

Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego, stała współpraca z JST, pełnienie funkcji 
przewodniczącej Rady Nadzorczej w spółce komunalnej 
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IMIĘ I NAZWISKO: Aldona FRĄCZKIEWICZ-WRONKA 

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: 01.11.1984  na podstawie . mianowanie 
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 nauk humanistycznych, nauki o polityce, specjalność polityka społeczna  
rok nadania 1991 
tytuł rozprawy doktorskiej: Ochrona zdrowia populacji rozwojowej w Polsce na przykładzie badań 
empirycznych przeprowadzonych w regionie wysokouprzemysłowionym 
doktor habilitowany, nauki o polityce, specjalność polityka społeczna 
rok nadania 2014 
tytuł rozprawy habilitacyjnej: Reforma systemu opieki zdrowotnej w perspektywie integracji z Unią 
Europejską (wybrane aspekty zachodzących zmian) 
profesor nauk ekonomicznych, wskazywana specjalność zarządzanie 
rok nadania 2014 
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: 
Zarządzanie publiczne i  polityka społeczna, główny obszar zainteresowań proefektywnościowe 
rozwiązania w dostarczaniu usług publicznych i społecznych. 
 
Wykaz 10 najważniejszych publikacji lub osiągnięć artystycznych z ostatnich 10 lat: 
– Frączkiewicz-Wronka A., Kowalska-Bobko I., Wronka-Pośpiech M.; Sagan A., The growing role of 

seniors councils in health policy-making for older people in Poland Journal of Health Policy, Elsevier 
, DOI:https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2019.05.016, 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168851019301368?dgcid=raven_sd_aip_ema
il, 2019, IF 2.581 

– Austen, A., Frączkiewicz-Wronka A. Stakeholders and resources in public hospitals. Towards an 
integrated view/ Argumenta Oeconomica, 2018  40(1) pp. 253-274.  
https://dbc.wroc.pl/Content/41154/PDF/Agusten_Stakeholders_And_Resources_In_Public_Hospit
als_2018.pdf/2018/ IF 0.8 

– Frączkiewicz-Wronka A., Wronka-Pośpiech M.; Sustainability — Open Access Journal 
– Special Issue "Trust Management: Key Factor of the Sustainable Organizations Embedded in 

Network" (ISSN 2071-1050).DOI: 10.3390/su10124816 
– https://www.researchgate.net/publication/329747277_How_Practices_of_Managing_Partnerships

_Contributes_to_the_Value_Creation-Public-Social_Partnership_Perspective/2018/ IF 2.177 
– Woźniak-Holecka J., Romaniuk P., Holecki T., Frączkiewicz- Wronka A., Jaruga S./ Health promotion 

development in the spa treatment. Perspectives for the European countries learned from Poland’s 
experiences/ Journal: Frontiers in Pharmacology  No 8 / ISSN: 1663-9812, DOI: 
10.3389/fphar.2017.00029,  http://journal.frontiersin.org/journal/pharmacology/2017/ IF 4.418 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168851019301368?dgcid=raven_sd_aip_email
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168851019301368?dgcid=raven_sd_aip_email
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– Wronka-Pośpiech M.; Frączkiewicz-Wronka A./ Strategic Orientation and Organisational Culture in 
Polish Public Organisations: Insights from the Miles and Snow Typology/ Management,  Volume 20, 
Issue 1, pp. 126–141/2016 

– Wronka-Pośpiech M., Frączkiewicz-Wronka A., Laska K. Risk perception in the activity of social 
enterprises [in] K. Raczkowski (ed.), Risk Management in the Public Administration/ London, New 
York: Palgrave Mcmillan, pp. 189-225,/ 2017 https://www.palgrave.com/de/book/9783319308760 

– Frączkiewicz-Wronka A., Tkacz M., Arando S.The Business Model of a Public Social Partnership: 
Contextual Determinants [in] B. Kożuch;  M. Lewandowski (ed.) Public Sector Entrepreneurship and 
the Integration of Innovative Business Models Hershey  IGI Global pp. . 108-138,/2017, 
http://www.igi-global.com/book/public-sector-entrepreneurship-integration-innovative/172958) 

– Frączkiewicz-Wronka A. Zarządzanie usługami społecznymi: studium partnerstw publiczno-
społecznych Difin 2014 

– Frączkiewicz-Wronka A.; Wronka-Pośpiech M. The use of ICT for achieving the objectives of the 
business model – social enterprise perspective/ Journal of Management , Vol. 10 No. 2, pp. 33-42 
/2014// 

– Frączkiewicz-Wronka A.; Szymaniec K./ Resource based view and resource dependence theory in 
decision making process of public organisation - research findings / Management, Vol. 16, No 2,/ 
2012, pp. 16-29   

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 publiczne, Polityka społeczna, Polityka ochrony zdrowia, Zabezpieczenie społeczne, 
Ekonomika ochrony zdrowia i ubezpieczeń zdrowotnych, Systemy ubezpieczeń zdrowotnych i polityka 
ochrony zdrowia, Zadania administracji publicznej w ochronie zdrowia, Systemy ochrony zdrowia na 
świecie, Zarządzanie w ochronie zdrowia, Reformy społeczne w Polsce, Trening umiejętności 
menedżerskich 
 
Autorstwo/współautorstwo podręczników:  

– Frączkiewicz-Wronka A., Zarządzanie usługami społecznymi. Studium partnerstw publiczno-
społecznych. Difin, Warszawa 2014, ogółem 359 stron ( ISBN 978-83-7930-072-3). 

– Frączkiewicz-Wronka A. Usługi społeczne realizowane w partnerstwie. Międzyorganizacyjne 
aspekty zarządzania. Przedsiębiorcza Uczelnia WSP TWP, Warszawa Katowice 2012, ogółem 192 
strony, (ISBN 9788391421796). 

– Frączkiewicz-Wronka A.: Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce ochrony zdrowia, Wolters 
Kluwer, Warszawa 2009, ogółem 180 stron (ISBN: 978-83-7601-831-7). 

– Frączkiewicz-Wronka A., Jasłowski J., Owcorz-Cydzik B., Sobusik D.: Samorządowa polityka 
zdrowotna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2004, ogółem 198 stron (ISBN: 83-
7246-236-4). 

Doświadczenie zawodowe w zakresie programu studiów:  
Realizacja ewaluacji: 
– 2019 “Evaluation of the quality of ESF support in the area of pre-graduate education in medical 

faculties” (Ministry of Health) – “Ocena jakości wsparcia z EFS w obszarze kształcenia 
przeddyplomowego na kierunkach medycznych” 

– 2019 “Ex-ante evaluation of the draft of the updated Strategy for the socio-economic development 
of the Warmian-Masurian Voivodeship until 2030” (Self-government of the Warmian-Masurian 
Voivodeship) – “Wpływ interwencji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na regionalny rynek pracy i zatrudnienie w 
województwie warmińsko-mazurskim” 

– 2019 “Development of a model for revitalisation of urban areas in a selected area in the City of Łódź 
“(Łódź Municipality Office) – “Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na 
wybranym obszarze w Mieście Łodzi” 

– 2019 " Evaluation: Problems, needs and challenges for regional social policy in the Świętokrzyskie 
Voivodeship - based on the opinions of representatives of social assistance and social integration 
units". (Local government of the Świętokrzyskie Voivodeship) - „Problemy, potrzeby, wyzwania dla 

https://www.palgrave.com/de/book/9783319308760
http://www.igi-global.com/book/public-sector-entrepreneurship-integration-innovative/172958


197 
 

regionalnej polityki społecznej w województwie świętokrzyskim - na podstawie opinii przedstawicieli 
jednostek pomocy i integracji społecznej” 

– 2019 “Development of a model for revitalisation of urban areas in a selected area in the City of Łódź 
“(Łódź Municipality Office)Impact of the intervention of the Regional Operational Programme of the 
Warmińsko-Mazurskie Voivodeship for the years 2014-2020 on the regional labour market and 
employment in the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship", which aims at a comprehensive assessment 
of the impact of the Regional Operational Programme of the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship for 
the years 2014-2020 on employment and the labour market in the Warmińsko-Mazurskie 
Voivodeship (including OP 2, OP 10 and OP 11 ROP WiM 2014-2020), analysis of complementarity 
and competitiveness of support oriented at employment and the labour market implemented within 
OP 2, OP 10 and OP 11 ROP WiM 2014-2020 (Self-government of Warmińsko-Mazurskie Voivodeship) 
– “Ewaluacja ex-ante projektu zaktualizowanej Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego 
województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2030” 

– 2018 “Evaluation: Activities undertaken for education under the Regional Operational Program - 
Lubuskie 2020” (Lubuskie Voivodship Government) – “Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz 
edukacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020” 

– 2018 “Evaluation: Assessment of mechanisms of coordination of public intervention in the area of 
health used as part of cohesion policy in Poland” (Ministerstwo Zdrowia) – “Ocena mechanizmów 
koordynacji interwencji publicznej w obszarze zdrowia stosowanych w ramach polityki spójności w 
Polsce” 

– 2018 “Evaluation: The quality of ESF support in the area of pre-graduate education in medical fields” 
(Ministry of Health) - „Ewaluacja on-going realizacji celów v osi priorytetowej PO WER” 

– 2018 “Evaluation: In-depth analysis of socio-economic problems of the revitalisation area in Rybnik” 
(Rybnik Municipality Office) – “Pogłębiona analiza problemów społeczno-gospodarczych obszaru 
rewitalizacji w Rybniku” 

– 2017 “Institution Building - Barometer 2017” (Ministry of Internal Affairs and Administration) – 
“Barometr rozwoju instytucjonalnego 2017” 

– 2017 " Evaluation: Good Practices Book of Health Promotion and Prevention of Circulation System 
Diseases" prepared within the framework of the project "Your Heart Your Life" Programme for 
Reducing Inequalities in Health of the Residents of Piotrków County with Cardiovascular Diseases 
Risk, co-financed by Norwegian funds and the state budget within the framework of PL13 
Programme for Reducing Social Inequalities in Health. Review of the Good Practice Book on Health 
Promotion and Prevention of Circulation System Diseases. (Piotrków Trybunalski District) – „Księga 
Dobrych Praktyk Promocji Zdrowia i Profilaktyki Chorób Układu Krążenia” przygotowanego  w 
ramach projektu „Twoje Serce Twoim Życiem” Program Zmniejszania Nierówności w Zdrowiu 
Mieszkańców Powiatu” 

– 2016 “Reducing social inequalities in health (National Institute of Public Health - National Institute 
of Hygiene) Evaluation of Priority XII of Operational Programme Infrastructure and Environment 
(Health security and improvement of healthcare system efficiency ) in the context of attainment of 
priority goals”. (Ministry of Health) – “Ewaluacja projektu Ograniczanie społecznych nierówności w 
zdrowiu” 

 
Doświadczenie w zakresie prac na rzecz praktyki gospodarczej (maksymalnie 10 prac) lub powiązań 
zawodowych z praktyką gospodarczą (pełnione funkcje, certyfikaty itp.): 
– 2016 Evaluation of Priority XII of Operational Programme Infrastructure and Environment (Health 

security and improvement of healthcare system efficiency ) in the context of attainment of priority 
goals. The main focus was on a general interest criterion and estimation of the expected long-term 
project effects. Under Priority XII the following Measures are being implemented: Measure 12.1 The 
development of the medical emergency system and Measure 12.2 Investments in supra-regional 
healthcare infrastructure in which there were 356 completed projects (which received 2 211 million 
zlotys of which 1 728 million was from UE (Ministry of Health) – “Ewaluacja projektu Priorytetu XII 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (Bezpieczeństwo zdrowotne i 
poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia” 

– 2014 “Cross-sectoral cooperation model supporting work-life balance based on the concept of 
flexicurity - I have a child - I am working” (Foundation for Local Activity, Poznań University of 
Economics, Regional Centre for Social Policy in Poznań and Work-Life Balance Kokkedal Centre in 
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Denmark) – “Model współpracy międzysektorowej wspierający godzenie życia zawodowego i 
prywatnego opartego o ideę flexicurity - Mam dziecko-pracuję” 

– 2014  “Study on the quality and appropriateness of educational support granted to employees of the 
health care sector under the sub-action 2.3.4 of the Human Capital Operational Programme” 
(Ministry of Health) – “Badanie jakości i adekwatności wsparcia edukacyjnego udzielonego 
pracownikom sektora ochrony zdrowia w ramach Poddziałania 2.3.4 Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki” 

– 2014 Analysis of the doctors' specialization education system and the impact of the project co-
financed by the European Social Fund on this system, entitled "Education in the process of 
specialization of doctors of deficit specialties such as oncologists, cardiologists and occupational 
physicians" (Ministry of Health) - „Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych 
specjalności tj. Onkologów, kardiologów  i lekarzy medycyny pracy" 

– 2014 Evaluation study of activities undertaken within the framework of the system project "I have a 
profession - I have a job in the region". (Self-government of the Śląskie Voivodeship) - „Ewaluacja 
projektu Mam zawód – mam pracę w regionie” 

– 2014 „Evaluation: Functioning of geriatric care in Poland” carried out as a part of system project 
„Support for the system of lifelong learnig of medical personnel in the field of geriatric care” (Ministry 
of Health) - „Ewaluacja projektu Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego 
w zakresie opieki geriatrycznej”  
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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 
sferą 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 
– 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 
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– 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  

 
Doświadczenie w zakresie prac na rzecz praktyki gospodarczej (maksymalnie 10 prac) lub powiązań 
zawodowych z praktyką gospodarczą (pełnione funkcje, certyfikaty itp.): 
– Analiza powiązań społeczno-gospodarczych i przestrzennych zachodzących w województwie opolskim 

oraz prognoza wskaźników dla nich istotnych w perspektywie do 2030 roku dla Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, (K. Heffner, T. Sołdra-Gwiżdż, D. Solga, P. Gibas, O. 
Gwiżdż, R. Wieczorek) Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Pracownia Badań 
Społecznych „Sondaż”, Opole, listopad 2018 

– Zabrze 2030 Strategia Rozwoju Miasta wykonana w ramach zlecenia pt. Przeprowadzenie procesu 
aktualizacji dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Miasta Zabrze na lata 2008-2020” z uwzględnieniem 
perspektywy do roku 2030. (M. Czornik, A. Drobniak, P. Gibas, M. Baron), Centrum Badań i Transferu 
Wiedzy Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, czerwiec 2018 r. 

– Pogłębiona diagnoza delimitacji obszarów zdegradowanych Jaworzna, Jaworzno, luty 2018 
– Pilotażowy audyt miejski Gminy Pszczyna (M. Czornik, M. Baron, P. Gibas), Pszczyna, grudzień 2017 
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– Przygotowanie założeń metodycznych geomarketingowego modelu lokalizacji restauracji wykonanego 
dla DATAGIS Technologie Geoinformacyjne Michał Brzezinka, od 9 czerwca do 30 października 2017 r., 
Centrum Badań i Transferu Technologii UE Katowic 

– Lokalny Program Rewitalizacji Chorzowa 2023 – aktualizacja 2016 (A. Klask, M. Budziński, P. Gibas, A. 
Polko, M. Raczek, K. Wrana), Fundacja Edukacji Przedsiębiorczej na zlecenie Chorzowa, grudzień 2016 

– Opracowanie opinii eksperckiej temat badania pt. „Diagnoza szkolnictwa zawodowego w województwie 
śląskim” i płynących z niego rekomendacji, Mikołów, 8 grudnia 2017 r., zgodnie z Umową 
współfinansowaną przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego 2014-2020, Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego, Katowice, 22 czerwca 2016 

– Usługi konsultacyjne i eksperckie w zakresie analiz ekonomiczno-przestrzennych wykonane w ramach 
współpracy z DATAGIS.PL., Poręba-Katowice, 23 październik 2015 r. - 3 sierpnia 2016 r.  

– Prognoza przyrostu zabudowy do roku 2020 - ujęcie przestrzenne (P. Gibas) w ramach projektu „Wpływ 
procesów demograficznych zachodzących w województwie podkarpackim na demograficzną i 
ekonomiczną sferę życia mieszkańców” wykonana na zlecenie Regionalnego Obserwatorium 
Terytorialnego Województwa Podkarpackiego, (K. Heffner - kierownik projektu, zespół: R. Rauziński, T. 
Sołdra-Gwiżdż, K. Szczczygielski, D. Solga, P. Gibas, O. Gwiżdż) Stowarzyszenie Instytut Śląski, Opole, 
czerwiec 2015 

– Zróżnicowanie procesów społecznych, gospodarczych i inwestycyjnych w układach sąsiadujących gmin 
miejskich i wiejskich (tzw. gmin obwarzankowych), Ośrodek Kultury "Wzgórze Zamkowe", Lubin 2014 
(K. Heffner, P. Gibas) 
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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. 587-
594. 

− 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 2449-
9765, 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. 
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− Hadaś – Dyduch M., (2014), Zarządzanie ryzykiem poprzez ubezpieczenie, 
[w:] Ubezpieczenie wobec wyzwań XXI wieku. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
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 978-83-
7875-106-9. 

− 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 978-83-
7875-258-5. 

− 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: - 
Doświadczenie w zakresie prac na rzecz praktyki gospodarczej (maksymalnie 10 prac) lub 

powiązań zawodowych z praktyką gospodarczą (pełnione funkcje, certyfikaty itp.): - 
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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 



205 
 

projektu / red. nauk. Henryk Brandenburg, Gabriel Tobor Wydawnictwo Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2017 

– 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 W-wa, 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 ekonomiczno-
przestrzenna, 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. 
 

Doświadczenie w zakresie prac na rzecz praktyki gospodarczej (maksymalnie 10 prac) lub powiązań 
zawodowych z praktyką gospodarczą (pełnione funkcje, certyfikaty itp.): 
– Uprawnienia do sporządzania  świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Nr uprawnień 

MI/ŚE/469/2009 
– Opracowanie ekofizjograficzne dla terenu objętego projektem zmian nr 17 studium i projektem 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zachodniej części miasta Olkusza, 
wykonane dla UG Olkusz, czerwiec 2013; 

– Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany nr 17 studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olkusz, wykonana dla UG Olkusz, czerwiec 2013; 

– Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w zachodniej części miasta Olkusza, wykonana dla UG Olkusz, czerwiec 2013; 

– Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i 
Miasta Czerwionka-Leszczyny do 2022 roku, wykonana dla  Fundacji Kreatywny Śląsk, Czerwiec 2015; 

– Opieka merytoryczna i opracowanie dokumentu pt. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta 
Żywiec, wykonana dla  Kreatus Sp. z o.o., 2015; 

– Opieka merytoryczna i opracowanie części dokumentu pt. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 
Jeleśnia, wykonana dla  Kreatus Sp. z o.o., 2016; 

– Opieka merytoryczna i opracowanie części dokumentu pt. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 
Czernichów, wykonana dla  Kreatus Sp. z o.o., 2016; 

– Opieka merytoryczna i opracowanie części dokumentu pt. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 
Świnna, wykonana dla  Kreatus Sp. z o.o., 2016; 

– Opieka merytoryczna i opracowanie dokumentu pt. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta 
Żywiec, aktualizacja” wykonana dla  Kreatus Sp. z o.o., 2017. 
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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 
 
Doświadczenie w zakresie prac na rzecz praktyki gospodarczej (maksymalnie 10 prac) lub powiązań 
zawodowych z praktyką gospodarczą (pełnione funkcje, certyfikaty itp.): 

– Ekspert w zakresie Strategii rozwoju regionalnego (woj. opolskie, woj.  dolnośląskie, Polska 
Zachodnia) w zakresie Strategii rozwoju miast (Opole), planowania przestrzennego (Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego Woj. Opolskiego, WKUiA UMWO – opiniowanie planów ZP 
województwa, MKUiA Opole – opiniowanie MPZP), programy rewitalizacji miast (Opole) 
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IMIĘ I NAZWISKO: Magdalena JACIOW 

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 2001 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 2006 
tytuł rozprawy doktorskiej Efektywność badań marketingowych w procesie decyzyjnym 
doktor habilitowany, dziedzina nauki/sztuki ekonomia,  
dyscyplina naukowa/artystyczna nauki o zarządzaniu, rok nadania .2019. 
tytuł rozprawy habilitacyjnej Ekwiwalencja w międzynarodowych badaniach rynku 
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: 
Główne nurty badawcze w pracy naukowej: 1/ zachowania podmiotów rynkowych (przedsiębiorstw i 
konsumentów), 2/ metodyka i metodologia badań rynkowych i marketingowych. 
 
Wykaz 10 najważniejszych publikacji lub osiągnięć artystycznych z ostatnich 10 lat: 
– Jak wykorzystać wiedzę o e-konsumencie? Podstawy informacyjne strategii komunikacji w handlu 

elektronicznym [w:] Handel we współczesnej gospodarce. Źródła i przejawy innowacyjności, red. 
nauk. M. Sławińska, Zeszyty Naukowe 175, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2011, s. 209-220 

– Polski e-konsument – typologia, zachowania, OnePress, Gliwice 2011 (współautor R. Wolny) 
– Widzieć jak e-konsument, czyli jak budować przewagę konkurencyjną w Internecie, „Handel 

Wewnętrzny”, wrzesień-październik 2011, s. 214-221 
– E-consumer In Europe. Comparative analysis of behaviours. Onepress Exclusive, Helion Gliwice, 

2013, ss. 172 (współautorzy: R. Wolny, A. Stolecka-Makowska) 
– International Research Of European Market Of Young E-Consumers (methodological dilemmas) [w:] 

„ЛОГІСТИКА” 2013, No 762, ВІСНИК НЦАІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЛЬВІВСЬКА  ПОЛІТЕХНІКА, 
ISSN 0321-0499, s. 263-270 

– Services in Europe – diagnosis and development perspectives, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015 (współautorzy B. Kolny, G. Maciejewski, B. 
Mikołajczyk, R. Wolny) 

– Pokolenie Y na zakupach – wyzwania dla współczesnego marketingu, „Handel Wewnętrzny”, 
2(361)/marzec-kwiecień 2016, s. 183-191 

– Standaryzacja vs adaptacja procesów badawczych na rynkach międzynarodowych – dylematy 
metodologiczne, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w 
Katowicach, Nr 270/2016, s. 104-111, ISSN 2083-8611 

– Działalność innowacyjna i konkurencyjność przedsiębiorstw usługowych w Polsce, Monografie 
IBRKK, Warszawa 2016 (współautorzy A Dąbrowska, U. Kłosiewicz-Górecka, L. Kuczewska, R. 
Nowacki, S. Tajer, K. Wasilik, R. Wolny), ISBN 978-83-61284-55-0  
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– Ekwiwalencja w międzynarodowych badaniach rynku, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach, 2018, ISBN 978-83-7875-433-6 

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, Badania rynków krajowych i międzynarodowych, Metody i techniki gromadzenia informacji, 
Analiza rynku, Promocja na rynkach krajowych i międzynarodowych, Controlling marketingowy. 
Od 2002 roku systematycznie (co 2 lata) - szkolenia i wykłady dla ankieterów Centrum Badań i Transferu 
Wiedzy UE w Katowicach nt. prowadzenia badań bezpośrednich, zasad pracy ankietera i zasad współpracy 
z agencją badawczą.  
Tutor akademicki (Certyfikat Tutora I stopnia Szkoły Tutorów Akademickich Collegium Wratislaviense) – 
od 2017 
 
Autorstwo/współautorstwo podręczników:  
– Badania rynku – metody i zastosowania, red. Z. Kędzior, PWE, Warszawa 2005 
– Doświadczenie zawodowe w zakresie programu studiów: 
 
Zaangażowanie merytoryczne w programy kształcenia: 1/ na kierunku „Przedsiębiorczość i finanse” na 
studiach licencjackich i magisterskich, stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Ekonomii, 2/ 
specjalności „Dystrybucja i sprzedaż na rynkach krajowych i międzynarodowych”, 3/ specjalności 
„Komunikacja w biznesie krajowym i międzynarodowym” na Wydziale Ekonomii, 4/ specjalności „Badania 
rynku. Market research”. 

 
Doświadczenie w zakresie prac na rzecz praktyki gospodarczej (maksymalnie 10 prac) lub powiązań  
zawodowych z praktyką gospodarczą (pełnione funkcje, certyfikaty itp.): 
Dwudziestoletnia współpraca z Centrum Badań i Transferu Wiedzy UE w Katowicach: kierowanie i 
organizacja badań rynku na zlecenie organizacji (przedsiębiorstw, instytucji, jednostek samorządów 
terytorialnych). Wybrane projekty: 
– Podstawy informacyjne strategii wprowadzenia nowego produktu na rynek (2001) na zlecenie 

HORTINO ZPOW Leżajsk Sp. z o.o.  
– Funkcjonowanie sieci handlowo-usługowej Będzina w opinii mieszkańców i przedsiębiorców (2002) 

na zlecenie Gminy Będzin  
– Hortino w opinii konsumentów (2003) na zlecenie Hortino Leżajsk sp. z o.o.  
– Diagnoza sektora kultury w Polsce (lata 1998-2001) (2003) na zlecenie Akademii Ekonomicznej w 

Krakowie 
– Popyt na usługi sieciowe (usługi dodane) w Tychach (2005) na zlecenie Przedsiębiorstwa Energetyki 

Cieplnej Sp. z o.o. Tychy 
– Opinie i preferencje kupców dotyczące targowiska hurtowego w Katowicach (2010) na zlecenie 

Zakładu Targowisk Miejskich w Katowicach  
– Diagnoza rynku audiowizualnego w Polsce (na przykładzie subrynku kinematografii) (2011) na 

zlecenie Fundacji „Edukacja bez granic” w Katowicach 
– Rynek węgla kamiennego w Polsce diagnoza i perspektywy rozwoju (2013) na zlecenie Węglokoksu 
– Przemysł samochodowy a rynek pracy w województwie śląskim – funkcjonowanie i kierunki 

rozwoju (2013) na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach 
– Widz kinowy w Polsce (2015) na zlecenie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w Warszawie 
– Konsultacje strategiczne dla miasta i gminy Imielin w ramach opracowania: 1. Strategii rozwoju 

miasta i gminy Imielin na lata 2000 – 2010 oraz 2. Strategii rozwoju miasta Imielin na lata 2011 – 
2020 

Członek zespołu eksperckiego Regionalnego Obserwatorium Specjalistycznego w obszarze Energetyki 
działającego dla Parku Naukowo-Technologicznego „Euro-Centrum” Sp. z o.o. w Katowicach, w latach 
2013-2015, konsultant w zakresie metodologii badania rynku technologii energooszczędnych i 
odnawialnych źródeł energii (OZE). 
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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 uczeni, 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/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: 
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: - 
Doświadczenie w zakresie prac na rzecz praktyki gospodarczej (maksymalnie 10 prac) lub powiązań 
zawodowych z praktyką gospodarczą (pełnione funkcje, certyfikaty itp.): 
– Kurs MS Office, Google Analytics, Python, C#, R, SQL, VBA 
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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 uczeni, 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 
– ekspertyza naukowa dla KPZK PAN: Andrzej Klasik, Tadeusz Kudłacz, Florian Kuźnik, Piotr Lorens, 

Marek Pieniążek, Piotr Żuber: Stanowisko Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN w 
sprawie Krajowej Polityki Miejskiej. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 
nr 164, 148-153 

 
Doświadczenie w zakresie prac na rzecz praktyki gospodarczej (maksymalnie 10 prac) lub powiązań 
zawodowych z praktyką gospodarczą (pełnione funkcje, certyfikaty itp.): 
– Konsultant przy opracowaniu strategii rozwoju Katowic (2015) 
– Współautor Koncepcji regionalnej polityki miejskiej województwa śląskiego (2013 – 2014) 
– Współautor opracowania oceniającego konkursy w ramach RPO województwa śląskiego  

– dla Marszałka Województwa Śląskiego  (2014) 
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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 uczeni, 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 1877-
0509. 

– 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”. 
 
Doświadczenie w zakresie prac na rzecz praktyki gospodarczej (maksymalnie 10 prac) lub powiązań 
zawodowych z praktyką gospodarczą (pełnione funkcje, certyfikaty itp.): 
- 
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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 uczeni, 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: - 
 
Doświadczenie w zakresie prac na rzecz praktyki gospodarczej (maksymalnie 10 prac) lub powiązań 
zawodowych z praktyką gospodarczą (pełnione funkcje, certyfikaty itp.): 
– Od 2015 roku członek zarządu Towarzystwa Urbanistów Polskich oddział Śląski (TUP). 
– Od 2016 roku członek Rady Programowej Fundacji Napraw Sobie Miasto (NSM). 
– Współpraca z Fundacją NSM oraz TUP podczas realizacji zadania pn. „Wdrażanie działań 

stymulujących szerokie zastosowanie narzędzi partycypacji w rewitalizacji” na zlecenie Urzędu 
Miasta w Bytomiu (2017) 

– Współtworzenie (z Fundacją NSM) metodologii przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w 
Dąbrowie Górniczej, w tym współprowadzenie szkoleń dla animatorów dzielnicowych na zlecenie 
Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej (lata 2017 i 2018) 

– Moderowanie spotkania z mieszkańcami nt. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w Czerwionce-Leszczynach na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy Czerwionka-Leszczyny 
(2019) 

– Współpraca z firmą KREATUS Sp. Z o.o. w Bielsko-Białej przy opracowaniach diagnozy do 
Lokalnych/Gminnych Programów Rewitalizacji - Baranów Sandomierski, Brzeszcze, Żywiec (2016 – 
2017) 

– Współorganizacja warsztatów projektowych Charette „Jaka przyszłość dla Śródmieścia Bochni?’ 
organizowanych przez Fundację NSM na zlecenie bocheńskiej Fundacji Salina Nova (2015) 

– Współorganizacja konsultacji społecznych planu zagospodarowania przestrzennego centrum 
Katowic we współpracy z TUP oraz P.A.NOVA S.A. (2014) 

– Udział w szkoleniu i warsztacie z brytyjskiej metody partycypacyjnej Planning for Real - otrzymanie 
certyfikatu facylitatora (2014). 

– Udział w projekcie badawczym związanym z opracowaniem Zintegrowanego Programu Rewitalizacji 
Sokołowska organizowanym przez Instytut Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu (2013) 

W latach 2015 – 2016 zatrudniona na stanowisku „geoinformatyk” w firmie EUROSYSTEM S.A.  
w Chorzowie. 
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IMIĘ I NAZWISKO: Joanna MIŚKA 

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: - NIE DOTYCZY - PRAKTYK 
zatrudniony/a  od - na podstawie -,  
wymiar czasu pracy - , 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/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 - NIE DOTYCZY - PRAKTYK 
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: 
- 
wykaz 10 najważniejszych publikacji lub osiągnięć artystycznych z ostatnich 10 lat: 
– doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi związanymi z procesami analiz regionalnych i 

programowania rozwoju na poziomie regionalnym tj.: zarządzanie projektem Strategiczne 
zarządzanie zmianami – nowe czynniki rozwoju województwa śląskiego w kontekście stanu i 
kierunków rozwoju regionalnego rynku pracy (2010-2012) oraz udział w projekcie Rozwój 
efektywnego systemu monitoringu polityk publicznych w województwie śląskim (2013-2015), w tym 
udział w pracach nad modułem gospodarczym w ramach którego powstał Raport: część I Powiązania 
gospodarcze województwa śląskiego z zagranicą oraz Część II Regionalne mierniki rozwoju. 

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: - 
 
Autorstwo/współautorstwo podręczników: - 
 
Doświadczenie zawodowe w zakresie programu studiów: - 
 
Doświadczenie w zakresie prac na rzecz praktyki gospodarczej (maksymalnie 10 prac) lub powiązań 
zawodowych z praktyką gospodarczą (pełnione funkcje, certyfikaty itp.): 
– Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – studia magisterskie, Katedra badań 

Strategicznych i Regionalnych oraz Politechniki Śląskiej w Gliwicach – studia podyplomowe z zakresu 
Planowania i Gospodarki Przestrzennej oraz Kształtowania Krajobrazu, 

– od 1999r pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w wydziale właściwym dla 
zadań związanych z planowaniem strategicznym, obecnie kierownik referatu Regionalne Centrum 
Analiz i Planowania Strategicznego w Wydziale Rozwoju Regionalnego,  
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– specjalista z zakresu planowania i analiz strategicznych: 20 letnie doświadczenie w opracowywaniu, 
wdrażaniu i monitorowaniu dokumentów strategicznych i operacyjnych na poziomie regionalnym 
(Strategia Rozwoju Województwa – 4 edycje dokumentu, strategie i programy sektorowe poziomu 
regionalnego m.in. w obszarze kultury, turystyki, społeczeństwa informacyjnego, ochrony przyrody, 
transportu,  programy wojewódzkie i operacyjne, kontrakt terytorialny), udział w tworzeniu rządowej 
strategii ponadregionalnej skierowanej dla województw małopolskiego i śląskiego tj.: Strategii 
Rozwoju Polski Południowej do roku 2030 (członek Rady Koordynującej współpracę w obszarze Polski 
Południowej), udział w pracach nad Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa i jego 
aktualizacjami, udział w ministerialnych zespołach roboczych dotyczących realizacji polityki 
regionalnej, w tym prac nad Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2010-2020 oraz 2030, 
certyfikowany ekspert w dziedzinie oceny projektów, przewodnicząca Panelu Ekspertów Komisji 
Oceny Projektów dla etapu oceny strategicznej realizowanej w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz 
grupy ds. ewaluacji dla wspomnianego programu, 

– obecny zakres zadań i aktywności jako kierownik referatu Regionalne Centrum Analiz i Planowania 
Strategicznego w Wydziale Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Śląskiego: 
– Koordynacja opracowywania strategii, programów i koncepcji strategicznych w 

szczególności dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego regionu i jego obszarów 
polityki rozwoju, w tym: 
▪ aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”, 
▪ opracowanie Polityki Gospodarki Niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego, 
▪ opracowanie Regionalnej Polityki Rewitalizacji Województwa Śląskiego, 
▪ opracowanie Regionalnej Polityki Miejskiej Województwa Śląskiego, 
▪ opracowanie Regionalnej Strategii Rozwoju Gospodarczego Województwa 

Śląskiego, 
▪ opracowanie Regionalnej Polityki Rozwoju Edukacji Województwa Śląskiego, 
▪ aktualizacja Strategii Rozwoju Sytemu Transportu Województwa Śląskiego. 

– Koordynacja prac nad zintegrowanym systemem monitoringu rozwoju województwa, w tym 
opracowywanie Raportu Monitoringowego dla Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego oraz 
Raportu o stanie województwa. 

– Konsultacja merytoryczna w zakresie prac nad nowym Programem Operacyjnym na lata 2021-
2027 finansowanym ze środków UE. 

– Przygotowanie dokumentów na potrzeby uczestnictwa województwa w pracach Coal Regions in 
Transition - inicjatywy KE, w tym opracowanie Planu działań transformacji regionu oraz wniosku 
aplikacyjnego o wsparcie eksperckie w ramach Platformy dotyczące identyfikacji i realizacji 
projektów priorytetowych z punktu widzenia transformacji regionu, w tym w opracowywania 
strategii ich finansowania. 

– Przygotowanie do realizacji projektu pn.: Rozbudowa systemu zarządzania terenami 
pogórniczymi na terenie województwa śląskiego (projekt we współpracy z GIG, okres realizacji 
2020-2022), wcześniej opracowanie koncepcji funkcjonowania strategicznego operatora 
terenów poprzemysłowych. 

– Prowadzenie prac związanych z oceną strategiczną w ramach wdrażania RPO WSL 2014-2020. 
– Udział w pracach zespołu eksperckiego przygotowującego zmiany w systemie planowania 

strategicznego na poziomie kraju, w tym zmiany w ustawie o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju  oraz ustawie o samorządzie województwa. 
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IMIĘ I NAZWISKO: Dagmara MODRZEJEWSKA 

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 01.09.2019 na podstawie umowy o pracę na czas określony,  
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 ……………….., 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: organizacja i zarządzanie, ekonomia, marketing 
 
Wykaz 10 najważniejszych publikacji lub osiągnięć artystycznych z ostatnich 10 lat: 
– Modrzejewska D. (2006): Sztuka dobrych relacji, „Marketing w Praktyce”, nr 6, ISSN: 1425-8315 

indeks 334626, s. 66-68. 
– Modrzejewska D. (2006): Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi do kształtowania interakcji 

międzyludzkich w firmie [w:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Interakcje 
w tworzeniu partnerstwa organizacji z otoczeniem, red. Rosa G., Smalec A., Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 438. Ekonomiczne problemy usług nr 5, „Wyd. Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego”, Szczecin, ISSN: 1640-6818, ISSN: 1896-382X, s. 497-500. 

– Modrzejewska D. (2007): Wizualizacja jako system wpływający na sukces firmy, [w:] Balcerzak A.P., 
Górecka D. (red. nauk.), Dylematy teorii ekonomii w rzeczywistości gospodarczej XXI wieku, „Wyd. 
Adam Marszałek”, Toruń, ISBN: 978-83-7441-721-1, s. 234-245. 

– Modrzejewska D. (2007): Kompetencje społeczno-psychologiczne a zarządzanie nowoczesną 
organizacją, [w:] Urbańczyk E. (red.), Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstwa, „Wydział 
Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego”, Szczecin,  ISBN: 978-83-60585-
05-4, s. 533-538. 

– Modrzejewska D. (2008): Tendencje w procesie motywowania w Polsce, [w:] Stankiewicz-Mróz A., 
Lendzion J.P. (red.), Wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi w sytuacji przemian na rynku 
pracy, ”Media Press”, ISBN: 978-83-61215-04-2,  Łódź,  s.170-176. 

– Modrzejewska D. (2009): Non-financial motivation for Staff members, [w:] Stankiewicz-Mróz A. 
Lendzion J.P. (ed.), Human Resources Management: Theory and Practice, Technical University of 
Lodz, ”Media Press”, Łódź, ISBN: 978-83-61215-18-9, s. 121-132. 

– Modrzejewska D. (2016): Motywowanie w metodach wyceny kapitału ludzkiego, [w:] Jabłoński M. 
(red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstw w warunkach niepewności, zmienności i 
nieprzewidywalności. Strategie – Finanse – Kompetencje, „Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie 
Górniczej, Dąbrowa Górnicza, ISBN: 978-83-64927-99-7, s. 73-79. 

– Modrzejewska D. (2016): Determinanty rozwoju twórczości organizacyjnej w obszarze IT, [w:] 
Francik A., Maráková A., Szczepańska-Woszczyna K. (red.), Innowacje i przedsiębiorczość. Ujęcie 
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makro- i mikroekonomiczne,  „Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza, 
ISBN: 978-83-65621-06-1, s. 187-197. 

– Mach-Król M., Modrzejewska D. (2017): Potrzeby analityczne polskich firm a Big Data, „Informatyka 
Ekonomiczna (Business Informatics)”, 2(44), ISSN: 1507-3858, e-ISSN: 2450-0003, s. 82-93. 

– Modrzejewska D. (2019): Koncepcja aplikacji wspierających twórczą organizację z wykorzystaniem 
metodyki TRIZ, „Informatyka Ekonomiczna (Business Informatics)” – w druku. 

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, Techniki informatyczne, Informatyka, Informatyka w logistyce 
 
Autorstwo/współautorstwo podręczników: - 

 
Doświadczenie zawodowe w zakresie programu studiów:- 
 
Doświadczenie w zakresie prac na rzecz praktyki gospodarczej (maksymalnie 10 prac) lub powiązań 
zawodowych z praktyką gospodarczą (pełnione funkcje, certyfikaty itp.): 
– INPROGRESS Sp. z o. o., INPROGRESS SZKOLENIA Sp. z o. o., INPROGRESS Training Sp. z o. o. (Trener, 

Expert w obszarach: IT Governance, ITIL, TOGAF, IT4IT, Archimate, COBIT oraz metodyk: PRINCE2®, 
AgilePM® oraz M_o_R®) 

– Getin Noble Bank S.A. (Starszy Specjalista ds. Systemów IT w Zespole Usług i Monitorowania) 
– Getin Noble Bank S.A. (Starszy Specjalista w Zespole Architektury Korporacyjnej) 
– Getin Noble Bank S.A. (Kierownik Zespołu Architektury i Organizacji Systemów Informatycznych) 
– KAMSOFT S.A. (Technolog ds. Rozwoju) 
– DAXON Solutions Dagmara Modrzejewska (Właściciel - Dyrektor zarządzający DAXON SOLUTIONS) 
– Kompania Węglowa S.A. w Katowicach, Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji w Rybniku (Z-

ca Kierownika Działu Architektury i Standaryzacji Systemów IT) 
– Kompania Węglowa S.A. w Katowicach, Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji w Rybniku 

(Kierownik Działu Zarządzania Usługami IT) 
– Centrum Informatyki Sp. z o. o. w Tychach (dwa stanowiska: Kierownik Działu Szkoleń, Jakości i 

Promocji oraz Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania) 
– prace z zakresu Public Relations w kampanii wyborczej kandydatów do Rady Miasta Tychy i Sejmiku 

Województwa Śląskiego 
 
Posiadane certyfikaty: 
– Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością z egzaminem rejestrowanym w IRCA, Bureau Veritas 

Polska Sp. z o. o., 
– Auditor wewnętrzny ISO 9001:2008 z egzaminem rejestrowanym w IRCA, Bureau Veritas Polska Sp. 

z o. o., 
– ITIL Foundation v. 3 z egzaminem rejestrowanym w EXIN, CT Partners S.A., 
– ITIL Foundation v. 4 z egzaminem rejestrowanym w People Cert, INPROGRESS Sp. z o. o., 
– ITIL Service Operation z egzaminem rejestrowanym w EXIN, CT Partners S.A., 
– ITIL Service Transition z egzaminem rejestrowanym w People Cert, INPROGRESS Sp. z o. o., 
– Prince2 Foundation z egzaminem rejestrowanym w APMG, CT Partners S.A.. 
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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 uczeni, 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 (2007-
2013). 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. 100-
111. 

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: - 
 
Doświadczenie w zakresie prac na rzecz praktyki gospodarczej (maksymalnie 10 prac) lub powiązań 
zawodowych z praktyką gospodarczą (pełnione funkcje, certyfikaty itp.): 
– Program rozwoju gospodarczego Katowic 2017-2027, Prezydent miasta Katowice, grudzień 2016 (A. 

Drobniak, M. Baron, A. Ochojski) 
– Ocena merytoryczna wdrożeń innowacyjnych w ramach konkursu „Współpraca sfery 

przedsiębiorstw i nauki” w ramach marki INNOSILESIA 2014, Technopark Gliwice, lipiec 2015 
– Model wdrażania Programu Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020: opinia 

ekspercka dla Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego WSL, 
Katowice, październik 2013 

– Foresight rynku pracy: opinia ekspercka dla Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu 
Marszałkowskiego WSL, Katowice, grudzień 2012 

– Ustalenia strategiczne dla dokumentu pt.: Strategia systemowej współpracy instytucji Województwa 
Śląskiego i Samorządowego Kraju Żylińskiego na lata 2010-2020, moderacja prac oraz 
współautorstwo ekspertyzy dla Wydziału Gospodarki Promocji i Współpracy Międzynarodowej 
Urzędu Marszałkowskiego WSL, Katowice, sierpień 2012 (A. Drobniak, A. Ochojski) 

– „Kształtowanie usług publicznych z zakresu bezpieczeństwa ekologicznego w kontekście diagnozy 
poziomu rozwoju regionalnych usług oraz prognozy ich zapotrzebowania i wpływu na sytuację rynku 
pracy w świetle tendencji demograficznych oraz społeczno-gospodarczych publicznych”, opinia 
ekspercka dotycząca raportu z badania dla Wydziału Planowania Strategicznego i Przestrzennego 
Urzędu Marszałkowskiego WSL, Katowice, czerwiec 2012 
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– Wkład do analitycznej części strategii - raport diagnostyczny, moderacja prac oraz współautorstwo 
ekspertyzy dla Urzędu Marszałkowskiego WSL jako opracowanie wkładu Województwa Śląskiego do 
strategicznej części dokumentu o współpracy czesko-polskiej na obszarze Kraju Morawsko-Śląskiego, 
Województwa Śląskiego i Opolskiego, Katowice 2011 (M. Baron, A. Ochojski) 

– Rozwój regionalnych usług publicznych, opinia ekspercka na temat prac badawczych dla Wydziału 
Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego WSL, Katowice, luty 2011 

– Strategia edukacji zawodowej: Rybnik 2020, raport diagnostyczno-normatywny, Rybnik, 2010 (B. 
Szczupak, A. Ochojski) 

Ponadto, 
– Pracownik Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. (od 2017 do nadal) 
– Członek Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunków Studiów w Zakresie Gospodarowania Przestrzenią 

(od 2016 do nadal) 
– Redaktor czasopisma Studia Regionalia Journal of the Polish Academy of Sciences Committee for 

Spatial Economy and Regional Planning European Regional Science Association (ERSA) Polish Section 
(2016-2018) 

– Członek Śląskiej Rady Innowacji Województwa Śląskiego (od 2008) 
– Członek Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Karolina w Tychach (2004-2010) 
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IMIĘ I NAZWISKO: Rafał OTRĘBA 

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 01.10.2018 na podstawie umowy na czas określony,  
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 ekonomicznych, dyscyplina naukowa/artystyczna nauki o zarządzaniu,     
rok nadania 2011 
tytuł rozprawy doktorskiej Determinanty sukcesu zarządzania nowoczesną organizacją szkolną 
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 zakresie logistyki społecznej, w szczególności logistyki miasta,  tematykę zawiera 
kości życia w mieście, gospodarki współdzielenia, mobilności mieszkańców miast. Kolejny obszar 
badawczy związany jest z problematyką zarządzania oświatą na poziomie organizacji szkolnej, ze 
szczególnym uwzględnieniem zarządzania strategicznego organizacją szkolną, technik zarządzania i 
problematyki przywództwa edukacyjnego.  
 
Wykaz 10 najważniejszych publikacji lub osiągnięć artystycznych z ostatnich 10 lat: 
– Otręba R., Sukces i autonomia w zarządzaniu organizacją szkolną, ABC a Wolters Kluwer business, 

Warszawa 2012, 
– Otręba R., Empowerment - a chance for the development of a school organization, Contemporary 

Educational Leadership, vol. 1, nr 4, 2014, 
– Szołtysek J., Otręba R., Assessing readiness of a city to implement green city principles, Russian 

Journal of Logistics and Transport Management, Vol. 2, 2015 
– Szołtysek J., Otręba R., Mobilność a jakość życia mieszkańców miast Górnego Śląska, Transport 

Miejski i Regionalny, nr 11, 2015 
– Szołtysek J, Otręba R., Wieloaspektowa analiza czynników kształtujących poczucie jakości życia w 

mieście - jako przesłanka tworzenia polityki logistycznej miasta, Prace Naukowe Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 383, 2015 

– Szołtysek J., Otręba R., Zarządzanie miastem i jego wpływ na jakość życia mieszkańców miast 
województwa śląskiego – doniesienie badawcze, Problemy rozwoju miast, 2/2015. Kwartalnik 
Naukowy Instytutu Rozwoju Miast, vol. Rok XII, nr 2/2015 

– Szołtysek J., Otręba R., Determinants of Quality of Life in Building City Green Mobility 
Concept, Transportation Research Procedia, Vol. 16, 2016 

– Otręba R., Budowanie szkoły opartej o wartości, [w:] Dorczak R. (red. nauk.), Wybrane zagadnienia 
zarządzania i przywództwa edukacyjnego, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018, s. 9-19 
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– Otręba R., Zarządzanie wiedzą w konkurencyjności szkoły, [w:] Gawroński K., Kwiatkowski M. (red.), 
Dyrektor szkoły w procesie zarządzania oświatą, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. 
M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Warszawa 2018, s. 280-287 

– Szołtysek J., Otręba R., Grudzień K., Budowanie bezpieczeństwa zdrowotnego seniorów w 
środowisku miasta. Kontekstowy potencjał zarządzania logistycznego, "Gospodarka materiałowa & 
Logistyka", nr 3 (2019), s. 12-21 

– Otręba R., Przesłanki dla określenia użyteczności logistyki w funkcjonowaniu organizacji szkolnej, 
"Logistyka" nr 1 (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:  
Logistyka miejska, Ekologistyka, Logistyka zwrotna, Obsługa spedycyjna, Usługi logistyczne 
 
Autorstwo/współautorstwo podręczników: - 

 
Doświadczenie zawodowe w zakresie programu studiów: - 
 
Doświadczenie w zakresie prac na rzecz praktyki gospodarczej (maksymalnie 10 prac) lub powiązań 
zawodowych z praktyką gospodarczą (pełnione funkcje, certyfikaty itp.): 
– Gospodarka współdzielenia w dyskursie logistycznym - praca wykonana w ramach badań 

statutowych w Katedrze Logistyki Społecznej, kierownik: prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek J., zespół 
badawczy: prof. UE dr hab. Ewa Płaczek, dr Rafał Otręba, dr Sebastian Twaróg, mgr Hanna Ziętara, 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2018-do nadal, 

– Economics, Ecology and Infrastructure at High-Speed Railways (EEIHSR) - projekt realizowany w 
ramach akcji centralnej Erasmus+, akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk - 
kierownik projektu, 2019-2021. 
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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 uczeni, 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.  
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; 

– Drobniak A.,  Plac K., Urban resilience - transformacja miast poprzemysłowych Aglomeracji 
Górnośląskiej, Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2015, Nr 250 s. 75-98; 
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– Plac K., Zielona ekonomia jako nowa koncepcja rozwoju miast,  Studia Miejskie, 2015, T. 19 s. 109-
120. 

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: - 

 
Doświadczenie w zakresie prac na rzecz praktyki gospodarczej (maksymalnie 10 prac) lub powiązań 
zawodowych z praktyką gospodarczą (pełnione funkcje, certyfikaty itp.): 
Współautor opracowań z zakresu planowania przestrzennego, m.in. dokumenty: Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Jaworzna (2015), Rybnika (2016), Pilchowic (2016), 
Gierałtowic (2017), udział w pracach nad dokumentem Studium dla Miasta Częstochowy (w trakcie 
opracowania). Autor/współautor opracowań diagnostycznych w ramach prac nad dokumentami 
planistycznymi, dotyczących zwłaszcza sfery społecznej i gospodarczej w gminach oraz dokumentów 
strategicznych, m.in.: Dynamika rozwoju Katowic w układzie aglomeracyjnym, regionalnym i krajowym. 
Miasto Katowice (2013), Cele generalne i szczegółowe wraz z kierunkami zmian struktury przestrzennej 
miasta na potrzeby Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
Jaworzna. UM Jaworzno, Biuro Rozwoju Regionu, Katowice (2013), Diagnoza sytuacji społeczno-
ekonomicznej Miasta Katowice wraz z wyznaczeniem obszarów rewitalizacji i analizą strategiczną (2014), 
Analiza społeczno-ekonomiczna Katowic wraz z wyznaczeniem obszarów do rewitalizacji i analizą 
strategiczną. UM Katowice (2014), Strategia budowania wzajemnego partnerstwa w kontekście 
zagospodarowania wskazanych terenów poprzemysłowych Mysłowic, Jaworzna, Sosnowca (2015), 
Zintegrowany Program Rozwoju Bogucic, Katowice (2018). 

 
Dodatkowe kwalifikacje:  
– Kurs: „Bazy danych z językiem SQL” (128 h), zaświadczenie MEN nr 75/2019/BB, Katowice 24.11.2019 

r. (MS Access, Oracle, MySQL); 
– Kurs: „Design Thinking” (48 h), Katowice, 15-24 października 2018; 
– Ukończone studia podyplomowe z zakresu Systemów Informacji Geograficznej 2018 r. 
– Ukończone studia podyplomowe z zakresu Pedagogiki (nauczanie dorosłych) 2015r. 
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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 uczeni, 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 

– Polko A. (2012). Public space development in the context of urban and regional resilience. Journal of 
Economics and Management, No. 10, s. 47-58 

https://bibliografia.bg.ue.katowice.pl/cgi-bin/expertus.cgi
https://bibliografia.bg.ue.katowice.pl/cgi-bin/expertus.cgi
https://bibliografia.bg.ue.katowice.pl/cgi-bin/expertus.cgi
https://bibliografia.bg.ue.katowice.pl/cgi-bin/expertus.cgi
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– 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 

 
Doświadczenie w zakresie prac na rzecz praktyki gospodarczej (maksymalnie 10 prac) lub powiązań 
zawodowych z praktyką gospodarczą (pełnione funkcje, certyfikaty itp.): 
– Członek European Regional Science Association – Polish Section (członek zarządu w kadencji 2013-

2016) 
– Członek Zespołu Zadaniowego ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych KPZK PAN (od 2007) 
– Członek Komisji Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska PAN – Oddział w Katowicach (od 2011) 
– Członek Rady Inwestycyjnej Funduszu JESSICA w województwie śląskim (od 2010) 
– Członek Rady Inwestycyjnej dla instrumentów finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (od 2017) 
– Opiekun Studenckiego Koła Naukowego „Nieruchomości” działającego przy Katedrze Gospodarki 

Przestrzennej i Środowiskowej 
– Koordynator międzynarodowej sieci dydaktycznej CEEPUS-REDENE (od 2006) 
– Członek jury Konkursu o Nagrodę Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej za pracę dyplomową 

poświęconą rozwojowi i rewitalizacji miasta Dąbrowa Górnicza (od 2009). 
– Autor i współautor lokalnych programów rewitalizacji, m.in. Dąbrowy Górniczej, Bytomia, Chorzowa, 

Siemianowic Śląskich, Rudy Śląskiej, Kłobucka. 
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IMIĘ I NAZWISKO: Ks. Grzegorz POLOK 

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 01.10 2002.. na podstawie . umowa o pracę 
wymiar czasu pracy . etat pełny, uczelnia stanowi podstawowe  

INFORMACJA O DOROBKU NAUKOWYM WRAZ Z WYKAZEM PUBLIKACJI 
 
Posiadane stopnie i tytuły naukowe: 
doktor, doktor nauk teologicznych  
w zakresie katechetyki , dyscyplina naukowa teologia   
rok nadania 2001. 
tytuł rozprawy doktorskiej Nauka o obecności i działaniu Ducha Świętego w Kościele w świadomości 
uczestników Ruchu Odnowy w Duchu Świętym. 
doktor habilitowany, dziedzina nauki nauk teologicznych w zakresie katolickiej nauki społecznej 
dyscyplina naukowa teologia , rok nadania.2015  
tytuł rozprawy habilitacyjnej Etyka gospodarcza  
w perspektywie pastoralno-społecznej  
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: 
Prace badawcze prowadzę zasadniczo w dwóch przestrzeniach. Pierwsza z nich dotyczy etyki 
gospodarczej, etyki nauczyciela akademickiego. W wymienionej przestrzeni przeprowadzałem badania 
w środowisku akademickim i biznesowym. Miały na celu, w pierwszym przypadku  wskazanie kierunków 
edukacyjnych związanych z etyką gospodarczą w szkole wyższej, a w drugim sprawdzenie  
implementacji standardów etycznych w przestrzeni gospodarczej oraz realizacji przez menedżerów  
zasad społecznej odpowiedzialności. Druga płaszczyzna badań dotyczy dorosłych dzieci z rodzin 
dysfunkcyjnych i dróg pomocy tej grupie osób. 

 
Wykaz 10 najważniejszych publikacji lub osiągnięć artystycznych z ostatnich 10 lat: 
Najważniejsze publikacje:’ 
– „Osoba – Cnota – Wartość. Wybrane zagadnienia z etyki nauczyciela akademickiego”. Katowice 

2008. (współautor M. Kapias).  
– „Etyczne aspekty wychowania w szkole wyższej” Katowice 2008. (współautorzy K. Kasperek i M. 

Kapias) 
– „Prawe sumienie człowieka – luksus czy powinność?” wyd. Uniwersytet Ekonomiczny w 

Katowicach, Katowice 2013 (współautor M. Kapias) 
– Instytucjonalne formy wsparcia młodzieży akademickiej pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych, Kaga- 

Druk, Katowice 2015 
– Rozwinąć skrzydła, Kaga-druk wyd. XIII, Katowice 2019 ( Książka  wydana w językach obcych : 

angielskim., niemieckim,  włoskim, hiszpańskim, rosyjskim, francuskim ) 
– Grzegorz Polok (red.): Studia Ekonomiczne. Społeczna odpowiedzialność - aspekty teoretyczne 

i praktyczne, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2011, Nr 64,  
– A Systemic Approach to City Image Building. The Case of Katowice City ( współautor  Anna Adamus-

Matuszyńska, Jerzy Michnik) 
Sustainability 2019, vol. 11,  
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– Activities in the space that formalizes social responsibility from the perspective of completed 
research  (współautor Michał Kapias), Annales. Etyka w życiu gospodarczym 
 2018, vol. 21, no. 5, special issue. 

– The role of ethics in the educational process implemented in the university space (współautor 
Michał Kapias) Annales. Etyka w życiu gospodarczym,2018, vol. 21, no. 6, special issue  

– Przyszłym menedżerom potrzeba terapii. Doświadczenia rodzinne a ryzyko rozwoju zaburzeń 
funkcjonowania psychicznego u przyszłych przedsiębiorców (współautor Małgorzata Dobrowolska, 
Mariola Paruzel-Czachura, Michal Naczyński), Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 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:  
Etyka, etyka gospodarcza, etyka PR, etyka menedżera, etyka w ochronie zdrowia, etyka informatyka 
Społeczna odpowiedzialność biznesu  
Posiadam wieloletnie doświadczenie naukowo-dydaktyczne w prowadzeniu zajęć przede wszystkim na 
UE. W mojej macierzystej uczelni doprowadziłem do powstania Akademickich Warsztatów 
Pedagogicznych, których celem było kształcenie młodych pracowników nauki w umiejętnościach 
pedagogicznych i doskonaleniu postaw etycznych związanych z pracą nauczyciela akademickiego. Wraz 
z uczestnikami AWP napisałem: Poradnik dydaktyka szkoły wyższej, Wydaw. AE, Katowice 2007 
(współautor A. Całek, K. Kasperek,E. Wysokowicz) oraz : Zarządzanie zespołem: motywacja i działanie. 
Wyd. 1, Wyd. 2, Wydaw. AE, Katowice 2009, 2011, (współautor A. Całek, M. Jaśniok, K. Kasperek, M 
Pilat). Przez kilkanaście lat byłem kierownikiem AWP.  Zainicjowałem  opracowanie kodeksu etycznego 
dla UE i byłem jednym z jego głównych twórców. Podjąłem też działania związane z profilaktyką 
uzależnień na mojej uczelni i pomocy psychologicznej zwłaszcza  studentom pochodzącym z rodzin 
dysfunkcyjnych Prowadzę również kampanię społeczną dotyczącą DDD, która ma na celu 
uświadomienie występującego zjawiska DDD społeczeństwu polskiemu. (więcej informacji na stronie 
www.rozwinacskrzydla.pl Jestem opiekunem naukowego koła etyki.  

 
Doświadczenie zawodowe w zakresie programu studiów: - 
 
Doświadczenie w zakresie prac na rzecz praktyki gospodarczej (maksymalnie 10 prac) lub powiązań 
zawodowych z praktyką gospodarczą (pełnione funkcje, certyfikaty itp.): 
– Doświadczenie na prowadzonych szkoleniach oraz tworzeniu dla firm kodeksu etycznego zdobyte w 

firmach OTTIMO SYSTEMS i BACKER POLSKA przełożone na zajęcia z etyki gospodarczej  
– Członek komisji etyki w Szpitalu O. Bonifratrów w Katowicach  

 

  

http://www.rozwinacskrzydla.pl/
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IMIĘ I NAZWISKO: Agnieszka PRZYBYLSKA-MAZUR 

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 01.10.2000 r. na podstawie .umowy o pracę  
wymiar czasu pracy .pełny, uczelnia stanowi podstawowe / dodatkowe miejsce pracy 

 
Posiadane stopnie i tytuły naukowe: 
doktor, dziedzina nauki/sztuki: nauki ekonomiczne, dyscyplina  naukowa/artystyczna: nauki  
o zarządzaniu, rok nadania: 2003 
tytuł rozprawy doktorskiej: Modelowanie sytuacji konfliktowych w aspekcie zastosowania w 
zarządzeniu i finansach  
doktor habilitowany, dziedzina nauki/sztuki: nauki ekonomiczne,  
dyscyplina naukowa/artystyczna: ekonomia, rok nadania: 2015 
tytuł rozprawy habilitacyjnej: Metody prognozowania inflacji a decyzje polityki pieniężnej 
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 
W latach 1998-2003 prowadziłam badania naukowe dotyczące modelowego opisu sytuacji konfliktowych 
występujących w różnych kontekstach w zarządzaniu obiektami ekonomicznymi i w finansach, w 
warunkach nie w pełni określonych lub niepewnych. Zagadnienia będące przedmiotem badań należały 
do dziedziny nauk ekonomicznych,  dyscypliny nauk o zarządzaniu. 
W latach 2004 - 2013 nurt moich badań w dziedzinie naukowej nauk ekonomicznych, dyscyplinie 
ekonomia, wyznacza przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, a w szczególności badanie spełnienia 
kryteriów konwergencji. Badaniem objęłam jedno z kryteriów - kryterium stabilności cen. Przy 
modelowaniu inflacji i przy badaniu metod prognozowania wskaźnika inflacji miałam również na uwadze 
realizację przez Narodowy Bank Polski strategii bezpośredniego celu inflacyjnego. Ponadto o określeniu 
dalszego obszaru badawczego zdecydowała ważna rola, jaką w praktyce gospodarczej odgrywają 
prognozy zmiennych makroekonomicznych, w tym również prognozy inflacji. Dzięki tym prognozom 
banki centralne oraz inne instytucje gospodarcze i finansowe mogą podejmować próby oszacowania 
przyszłej sytuacji w gospodarce.   
Efektem pracy dyskutującym metody prognozowania inflacji w kontekście wyboru optymalnej decyzji 
monetarnej w celu osiągnięcia stabilności cen była rozprawa habilitacyjna pt. „Metody prognozowania 
inflacji a decyzje polityki pieniężnej”. 
Od 2013 r. mając na uwadze fakt, że działania państwa wpływające na sytuację gospodarczą kraju i na 
jego rozwój oraz na łagodzenie wahań aktywności gospodarczej wywołanych zmianą faz cyklu 
koniunkturalnego, są podejmowane poprzez realizację polityki gospodarczej, główny nurt moich badań 
naukowych stanowi  poszukiwanie optymalnego sposobu prowadzenia  polityki fiskalnej i pieniężnej.  
Zgodnie z nową klasyfikacją dziedzin naukowych i dyscyplin naukowych, obecnie prowadzone przeze 
mnie badania naukowe należą do dziedziny nauk społecznych, dyscypliny ekonomia i finanse.  
 
Wykaz najważniejszych publikacji: 
– Przybylska-Mazur A., „Metody prognozowania inflacji a decyzje polityki pieniężnej”, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013; 
– Przybylska-Mazur A., „Znaczenie inercji inflacji przy podejmowaniu optymalnych decyzji” w: 

Zeszytach Naukowych Wydziałowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach „Studia 
Ekonomiczne” nr 163 „Modelowanie preferencji a ryzyko ‘13” pod redakcją naukową Tadeusza 
Trzaskalika, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, str. 161-
174; 
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– Przybylska-Mazur A., „Selected tests comparing the accuracy of inflation rate forecasts constructed 
by different methods”, w: „Statistics in Transition” An International Journal of the Polish Statistical 
Association, Editor in Chief Włodzimierz Okrasa, Volume 15, Number 2, Spring 2014, str. 299-308;   

– Przybylska-Mazur A., „Rola reguł polityki pieniężnej i fiskalnej w prowadzeniu polityki 
makroekonomicznej: w: "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w 
Katowicach. Współczesne finanse. 2015(3)” nr 246, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w 
Katowicach, Katowice 2015, str. 68-79;   

– Przybylska-Mazur A., „Fiscal rules as instrument of economic policy”/ „Reguły fiskalne jako narzędzie 
prowadzenia polityki gospodarczej” w:  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu, PN 428 Wrocław Conference in Finance: Contemporary Trends and Challenges, red. 
Krzysztof Jajuga, Wanda Ronka – Chmielowiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu, Wrocław 2016,  str. 207-216, ISBN 978-83-7695-583-4, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-
0041; 

– Przybylska-Mazur A., „Optymalne wielkości podatków w aspekcie kreowania wzrostu 
gospodarczego” w: „Ekonometria” nr 1(55), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu, Wrocław 2017, str. 99-111, ISSN 1507-3866;   

– Przybylska-Mazur A., Expenditure rules in the context of a balanced budget, The 11th Professor 
Aleksander Zelias Internetional Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic 
Phenomena, Conference Proceedings Edited by Monika Papież and Sławomir Śmiech, Publishing 
House: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, pp. 159-168, ISBN: 978-83-65173-
85-0 (HTML); 

– Przybylska-Mazur A., The brake public debt rule as an instrument to stabilize the debt – results for 
Poland, APPLICATIONS OF MATHEMATICS AND STATISTICS IN ECONOMICS 2017 CONFERENCE 
PROCEEDINGS FULL TEXT PAPERS edited by Albert Gardoń, Cyprian Kozyra and Edyta Mazurek,  
Szklarska Poręba, Poland, 30th August – 3 rd September 2017, Publishing House of Wrocław 
University of Economics, pp. 365-372,  ISBN 978-83-7695-693-0; 

– Przybylska-Mazur A., Types of government deficit in respect of fiscal decision making, w: Financial 
Sciences Nauki o Finansach, vol. 23, no 2, Publishing House of Wrocław University of Economics, 
Wrocław 2018, pp. 60-74, ISSN 2080-5993;   

– Przybylska-Mazur A., Importance of an early-detection index in the analysis of public debt in the 
global economy, GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES, 18th International 
Scientific Conference Proceedings (Part IV. – Behavioural Finance), 10th–11th October 2018, ZU - 
UNIVERSITY OF ZILINA The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, 
Department of Economics,  Rajecke Teplice, Slovak Republic, pp.1779-1786, ISBN 978-80-8154-249-
7, ISSN 2454-0943; 

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, Ekonomia matematyczna, Wnioskowanie statystyczne, Ekonometria, Rachunek 
prawdopodobieństwa, Badania operacyjne, Statystyka ubezpieczeniowa, Analiza matematyczna, Metody 
ilościowe i jakościowe rozwiązywania problemów społecznych, Metody ilościowe w finansach, Statystyka 
i ekonometria przestrzenna, Statystyka opisowa, Narzędzia statystyczne procesów gospodarczych, 
Analiza i prognozowanie procesów ekonomicznych, Prognozowanie i symulacje. 

 
Autorstwo/współautorstwo podręczników:  
– „Zbiór zadań z ekonomii matematycznej”, praca zbiorowa pod redakcją naukową Henryka 

Zawadzkiego; Agnieszka Przybylska-Mazur – rozdział 1 (współautorzy: Adrianna Mastalerz-Kodzis, 
Jerzy Michnik, Barbara Zakrzeska-Derylak, Henryk Zawadzki, udział 20%), rozdział 2 (współautorzy: 
Adrianna Mastalerz-Kodzis, Jerzy Michnik, Alicja Wolny, Barbara Zakrzeska-Derylak, Henryk 
Zawadzki, udział 16,7%),  Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w 
Katowicach,  Katowice 2006; 

– Agnieszka Przybylska-Mazur „Metody rachunku prawdopodobieństwa. Zmienne  losowe  
jednowymiarowe i rozkłady prawdopodobieństwa. Zadania”, seria: Zastosowanie matematyki w 
ekonomii i zarządzaniu pod redakcją Włodzimierza Szkutnika, Zeszyt 11, Wydawnictwo Akademii 

http://www.ibuk.pl/wydawca/973/Wydawnictwo-Uniwersytetu-Ekonomicznego-we-Wroc%C5%82awiu
http://www.ibuk.pl/wydawca/973/Wydawnictwo-Uniwersytetu-Ekonomicznego-we-Wroc%C5%82awiu
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Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2006, (współautorzy: Włodzimierz 
Szkutnik, Maria Balcerowicz-Szkutnik, udział 33,3%); 

– Agnieszka Przybylska-Mazur   „Algebra  liniowa  dla  studiów  ekonomicznych. Metody i zadania. 
Algebra macierzy”, wydanie II uzupełnione, seria: Zastosowanie matematyki w ekonomii i 
zarządzaniu pod redakcją Włodzimierza Szkutnika, Zeszyt 2, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 
im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2008, (współautorzy: Włodzimierz Szkutnik, udział 
50%). 

– „Elementy statystyki i ekonometrii w analizach szeregów przestrzennych. Podręcznik z przykładami i 
zadaniami” Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, 
(współautorzy Elżbieta Sojka, Alicja Wolny-Dominiak, udział 33,3%). 

– „Równania różniczkowe i różnicowe dla studiów ekonomicznych. Metody i zadania”, wydanie II 
zmienione i uzupełnione, seria:  Zastosowanie  matematyki  w  ekonomii i zarządzaniu pod  redakcją 
Włodzimierza Szkutnika, Zeszyt 5, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 
Katowice 2014, (współautorzy Monika Hadaś-Dyduch, Włodzimierz Szkutnik, udział 33,3%); 

– „Rachunek całkowy i zastosowania ekonomiczne”, wydanie III rozszerzone, seria:  Zastosowanie  
matematyki  w  ekonomii i zarządzaniu pod  redakcją Włodzimierza Szkutnika, zeszyt 4, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016, (współautorzy Monika 
Dyduch, Włodzimierz Szkutnik, udział 33,3%); 

– Włodzimierz Szkutnik, Agnieszka Przybylska-Mazur, Monika Hadaś-Dyduch, Jan Acedański 
„Prognozowanie zjawisk ekonomicznych u finansowych. Część 2. Prognozowanie z Gretlem”, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016, (współautorzy 
Włodzimierz Szkutnik, Monika Hadaś-Dyduch, Jan Acedański, udział 5%); 

Brałam również udział i wygłosiłam referaty na konferencjach dydaktycznych: 

- VI Ogólnopolskiej Konferencji Dydaktycznej ,,Nauczanie matematyki i przedmiotów pokrewnych na 
studiach ekonomicznych”, Wrocław 5 – 7.09.2000 r. referat: „Matematyka aktuarialna w nauczaniu 
przedmiotów ilościowych”, współautor Anna Romowicz (udział 50%) 

- VII Konferencja Naukowa Dydaktyki Matematyki 2010 „Nauczenie matematyki i przedmiotów 
pokrewnych na studiach ekonomicznych”, Wrocław 14-17.09.2010 r., 

       referat: Agnieszka Przybylska-Mazur „O formalnym opisie zjawisk ekonomicznych”; 
 
Doświadczenie zawodowe w zakresie programu studiów: - 
 
Doświadczenie w zakresie prac na rzecz praktyki gospodarczej (maksymalnie 10 prac) lub powiązań 
zawodowych z praktyką gospodarczą (pełnione funkcje, certyfikaty itp.): - 

 

  



235 
 

IMIĘ I NAZWISKO: Piotr RYKAŁA 

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 . 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: - 

 

Doświadczenie w zakresie prac na rzecz praktyki gospodarczej (maksymalnie 10 prac) lub powiązań 
zawodowych z praktyką gospodarczą (pełnione funkcje, certyfikaty itp.): 
– w latach 2016 – 2017 przewodniczący Studenckiego Koła Naukowego Nieruchomości. 
– od roku 2019, opiekun Studenckiego Koła Naukowego – badanie przestrzeni zurbanizowanej 
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IMIĘ I NAZWISKO: Bartłomiej SOLIK 

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 – nie dotyczy 
Praktyk niezatrudniony w Uczelni 

INFORMACJA O DOROBKU NAUKOWYM WRAZ Z WYKAZEM PUBLIKACJI  lub dorobku związanym z 
praktyką gospodarczą  

Ukończone studia wraz z datą ukończenia 
Akademia Ekonomiczna w Katowicach – Wydział Finansów - Kierunek Finanse i Inwestycje – 06.2004 r. 
Uniwersytet Śląski w Katowicach – Wydział Matematyczno - Fizyczno- Chemiczny – Kierunek - 
Ekonofizyka - 06.2007 r. 
Studia Podyplomowe - Uniwersytet Śląski w Katowicach – Wydział Prawa i Administracji – Kierunek  
Wycena i Gospodarka Nieruchomościami – 06.2007 r.  

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. 

Posiadane uprawnienia, które są istotne ze względu na prowadzone zajęcia: 

− CCIM Institute CI – 101 Financial Analysis for Commercial Investment  Real Estate 

− CCIM Institute CI – 102 Financial Analysis for Commercial Investment  Real Estate 

− CCIM Institute CI – 103 Financial Analysis for Commercial Investment  Real Estate 

− CCIM Institute CI – 104 Financial Analysis for Commercial Investment  Real Estate 
Z rynkiem nieruchomości związany od ponad 10 lat. W swojej ścieżce zawodowej pracował dla 
międzynarodowych deweloperów, takich jak Reinhold i Panattoni, a także dla sieci handlowej 
Decathlon oraz Biura Inwestycji Kapitałowych S.A., specjalizującego się w budowie i wynajmie 
powierzchni magazynowych i handlowych. Nadzorował procesy inwestycyjne od momentu zakupu 
gruntu, poprzez etapy projektowe, pozyskiwanie najemców, aż do oddania obiektów do użytkowania. 
Odpowiadał również za monitorowanie rynku nieruchomości komercyjnych.   
Od 2013 r. związany ze spółką TDJ. Odpowiada za segment nieruchomości komercyjnych i land 
developing. Prowadzi między innymi nadzór nad inwestycją Biurowce .KTW powstającym w katowickiej 
Strefie Kultury oraz  projektem Osiedle Wieszowa w gminie Zbrosławice. 
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IMIĘ I NAZWISKO: Elżbieta SOJKA 

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 . 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 statystyczno-
ekonometrycznych 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. 55-
65.    

https://doi.org/10.2478/v10089-012-0014-4
http://dx.doi.org/10.2478/bog-2014-0009%20s.%20135-148
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– Sojka E., (2016), Demographic changes in the area of Śląskie voivodeship – retrospective analysis  and 
projection until 2050 , “Bulletin of  Geography. Socio- economic 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.  

Doświadczenie w zakresie prac na rzecz praktyki gospodarczej (maksymalnie 10 prac) lub powiązań 
zawodowych z praktyką gospodarczą (pełnione funkcje, certyfikaty itp.): - 

 

  

http://dx.doi.org/10.1515/bog-2016-0008
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IMIĘ I NAZWISKO:  Stanisław SWADŹBA 

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 od 1976 r., od 2018 r. na podstawie umowy o pracę na 2 lata,  
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 ekonomiczne, dyscyplina naukowa/artystyczna ekonomia,  
rok nadania: 1982 
tytuł rozprawy doktorskiej: Wpływ kryzysu energetycznego na zmiany w polityce energetycznej EWG 
doktor habilitowany, dziedzina nauki/sztuki: nauki ekonomiczne  
dyscyplina naukowa/artystyczna: ekonomia ,rok nadania: 1994 
tytuł rozprawy habilitacyjnej: Zmiany w strukturze gospodarczej Wspólnoty Europejskiej  
profesor dziedzina nauki/sztuki: nauki ekonomiczne, rok nadania: 2009  
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 
Mój dorobek naukowy mieści się w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie ekonomia i finanse. W 
ostatnich latach moja aktywność badawcza koncentruje się wokół zagadnień współczesnej gospodarki 
światowej, w tym głównie problematyki globalizacji i integracji gospodarczej oraz analizy porównawczej 
systemów gospodarczych.  

 
Wykaz 10 najważniejszych publikacji lub osiągnięć artystycznych z ostatnich 10 lat: 

– Swadźba S. (red.), Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego. Zagadnienia 
teoretyczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, s. 150. ISBN 

– Swadźba S. (red.), Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Unii 
Europejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014, s. 168. 
ISBN 978-83-7875-206-6. 

– Swadźba S. (red.), Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Azji 
Południowo-Wschodniej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 
2015, s. 168. ISBN 978-83-7875-257-8.  

– Swadźba S. (red.), Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Ameryki 
Łacińskiej.  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016, s. 149-161. 
ISBN 978-83-7875-317-9. 

– Swadźba S. (red.), Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Afryki 
Subsaharyjskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2017, s. 176. 
ISBN 978-83-7875-372-8. 

– Swadźba S. (red.), Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Afryki 
Północnej i Bliskiego Wschodu. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 
Katowice 2018, s. 166. ISBN 978-83-7875-463-3. 

– Swadźba S. (red.), Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Azji 
Południowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2019, s. 161. 
ISBN 978-83-7875-564-7, e-ISBN 978-83-7875-565-4. 

– Swadźba S., System gospodarczy Polski w latach 1018-2018. „OPTIMUM ECONOMIC STUDIES” Nr 1 
(95) 2019, s. 19-31. ISSN 1506-7637, DOI: 10.15290/oes.2019.01.95.02 
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– Swadźba S., Globalization vs. Economic Growth in the New Countries of the European Union. 
“Economic and Managerial Spectrum”, Volume 13, Issue 1 2019, s. 1-11. ISSN 1337 0839. 

– Swadźba S., Globalization and Economic Growth in Developing Countries. W: Economic and Social 
Development (Book of Proceedings). Ed. G. Dukic, J. Clifford, D. Atkinson. 42nd International 
Scientific Conference on Economic and Social Development, London, 12-13 June, 2019, ISSN 1849-
7535, s. 284-291. http://www.esd-conference.com/past-conferences 

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:  
Mikroekonomia, Makroekonomia, Ekonomia międzynarodowa, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, 
Gospodarka światowa, Integracja gospodarcza, Ekonomia integracji europejskiej, Polityka wymiany 
gospodarczej z zagranicą 
 
Autorstwo podręczników:  
– Polityka wymiany gospodarczej z zagranicą" 
Doświadczenie zawodowe w zakresie programu studiów: 
– Uczestnictwo w opracowywaniu specjalności na kierunku ekonomia 
 
Doświadczenie w zakresie prac na rzecz praktyki gospodarczej (maksymalnie 10 prac) lub powiązań 
zawodowych z praktyką gospodarczą (pełnione funkcje, certyfikaty itp.): - 

 

  

http://www.esd-conference.com/past-conferences
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IMIĘ I NAZWISKO: Jacek SZOŁTYSEK 

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 2013 na podstawie mianowania,  
wymiar czasu pracy . pełen, 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,  
rok nadania1988 
tytuł rozprawy doktorskiej Modelowanie gospodarki taborem do przewozu węgla 
doktor habilitowany, dziedzina nauki/sztuki ekonomia,  
dyscyplina naukowa/artystyczna dyscyplina nauk o zarządzaniu, rok nadania2006 
tytuł rozprawy habilitacyjnej: Logistyczne aspekty zarządzania przepływami osób i ładunków w miastach 
profesor dziedzina nauki/sztuki: ekonomiczne, 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: 
Jest pomysłodawcą i inicjatorem wdrożenia logistyki społecznej – nowego obszaru stosowania koncepcji 
logistycznych. Główne zainteresowania naukowe skupiają się na potencjale logistyki w zarządzaniu 
miastem, w ochronie zdrowia, akcjach humanitarnych i innych zastosowaniach logistyki społecznej. 
Zainicjował nowe kierunki badań w obszarze logistyki miasta, logistyki zwrotnej oraz nowy obszar 
stosowania logistyki – logistyki społecznej. W Polsce był pierwszym autorem monografii o logistyce 
miasta. Jego działalność obecnie związana jest z dostosowywaniem miast do rozmaitych grup 
mieszkańców, tworzeniem przestrzeni społecznych, ruchów miejskich itp. Nie zapomina w swojej 
działalności o korzeniach logistycznych i kwestiach mobilnościowych.  Jego wkład w rozwój miejskich 
koncepcji pieszych przemieszczeń, oraz dostosowania miast do potrzeb osób niepełnosprawnych i 
seniorów może inspirować tworzenie strategii rozwoju miast. Jest autorem 7 podręczników 
akademickich i 6 monografii naukowych, 60 rozdziałów w monografiach naukowych, ponad 170 
artykułów naukowych, publikowanych w kraju i poza jego granicami. Jest redaktorem naukowym 17 
prac naukowych.   

 
Wykaz 10 najważniejszych publikacji lub osiągnięć artystycznych z ostatnich 10 lat: 
Samodzielne pozycje książkowe 
– Logistyka zwrotna. Reverse logistics / Jacek Szołtysek – Biblioteka Logistyka,  Poznań 2009, s.157 
– Kreowanie mobilności mieszkańców miast / Jacek Szołtysek – ABC Wolters Kluwer, Warszawa 2011, 

s.212 
– Logistyka miasta / Jacek Szołtysek – PWE Warszawa 2016, s. 250 
Współautorskie  pozycje książkowe 
– Logistyka społeczna. Teoria i zastosowanie / Jacek Szołtysek, Adam Sadowski, Magdalena Kalisiak-

Mędelska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s.240 
– Miasta dla pieszych. Idea czy rzeczywistość / Jacek Szołtysek, Halina Brdulak, Sabina Kauf, w: Texter, 

Warszawa 2016, s.172 
– Logistyka zwrotna. Teoria i praktyka / Jacek Szołtysek, Sebastian Twaróg , PWE Warszawa 2017, s. 

151 
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– Transport zbiorowy w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców miast. Doświadczenia JST / S. Kauf, J. 
Szołtysek, I. Wieczorek, Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego,  Łódź 2018, s.149 

– Miasta przyjazne seniorom / Jacek Szołtysek (50%), Grażyna Trzpiot (50%), Wydawnictwo 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2019 (w druku) 

– Jakość życia w mieście. Poglądy interdyscyplinarne./ J. Szołtysek red.nauk, CeDeWu, Warszawa 2018 

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:  
Logistyka miasta, logistyka zwrotna, zarządzanie logistyczne 
 
Autorstwo/współautorstwo podręczników:  
– Podstawy logistyki miejskiej / Jacek Szołtysek, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2007, 

s.170 
– Podstawy logistyki miejskiej Wydanie drugie rozszerzone/ Jacek Szołtysek, Akademia Ekonomiczna w 

Katowicach, Katowice 2009, s.190 
– Decyzje logistyczne w przedsiębiorstwie. Przykłady i zadania./ Jacek Szołtysek (50%) Jakub Jaroszyński 

(50%) / PWSZ Wałbrzych 2009, s.132 
– Moja logistyka. Russkij jazyk dla logistov / Vladimir Dudakov, Jacek Szołtysek, Biblioteka Logistyka, 

Poznań 2011, s.196 
– Praca dyplomowa inżynierska. Przewodnik metodyczny / B. Detyna (34%), J. Matuszek (33%), J. 

Szołtysek (33%), Wydawnictwo PWSZ Wałbrzych,  2015, s.110 
– Vademecum logistyki / S. Kauf 20%, E. Płaczek 20%, A. Sadowski 20%, J. Szołtysek 20%, S. Twaróg 

20%, Difin 2016 
– Praca dyplomowa inżynierska, magisterska. / B. Detyna (34%), J. Matuszek (33%), J. Szołtysek (33%), 

Wydawnictwo PWSZ Wałbrzych,  2018, s.1131 
 
Doświadczenie zawodowe w zakresie programu studiów: 
– Jest ekspertem, zapraszanym od lat na posiedzenia rozmaitych gremiów, związanych z 

funkcjonowaniem miast, często wypowiada się dla prasy, radia i TV. Jest autorem podręczników 
akademickich z logistyki miasta,  

 
Doświadczenie w zakresie prac na rzecz praktyki gospodarczej (maksymalnie 10 prac) lub powiązań 
zawodowych z praktyką gospodarczą (pełnione funkcje, certyfikaty itp.): 
– Jest członkiem rady ds. Nowoczesnej mobilności GZM, członkiem zespołów ds. Mobilności w St. 

Petersburgu (Rosja), jest radnym Rady Miasta Mysłowice. Współuczestniczył w budowaniu 
programów usprawniających mobilność (np. w Krakowie), uczestniczył w posiedzeniach komitetu 
CIVITAS. 
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IMIĘ I NAZWISKO: Karolina SZYMANIEC-MLICKA 

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 . wrzesień 2012  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 ekonomiczne , dyscyplina naukowa/ artystyczna nauki o zarządzaniu,     
rok nadania 2018  
tytuł rozprawy doktorskiej Wpływ orientacji strategicznej organizacji na efektywność jej funkcjonowania 
na przykładzie publicznych podmiotów leczniczych 
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 mieści się w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. 
Podejmowana problematyka badawcza koncentruje się na zarządzaniu publicznym ze szczególnym 
dowartościowaniem zarządzania publicznymi podmiotami leczniczymi. Szczegółowa tematyka wokół 
której ogniskują się prowadzone badania to zarządzanie strategiczne organizacją publiczną, zastosowanie 
analizy interesariuszy w praktyce funkcjonowania  organizacji publicznych, zarządzanie ryzykiem.  
 
Wykaz 10 najważniejszych publikacji lub osiągnięć artystycznych z ostatnich 10 lat: 
– The decision-making process in public healthcare entities. identification of the decision-making 

process type, Management 2017, Vol. 21, no. 1 s. 191-204. 
– Impact of strategic orientation adopted by an organisation on its performance, as shown on the 

example of public healthcare entities, Management 2016, Vol. 20, iss. 2 s. 278-290. 
– Ocena efektywności organizacji publicznych na przykładzie szpitali publicznych - aspekty 

metodyczne, Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie 2015, z. 83 s. 651-660. 
– Resource-based view in strategic management of public organizations - a review of the literature, 

Management 2014, Vol. 18, nr 2 s. 19-30. 
– Analiza interesariuszy w procesie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej w spółkę prawa handlowego, w: Racjonalizacja kosztów w ochronie zdrowia, red. nauk. 
Ewelina Nojszewska, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012. 

– Model interesariuszy w zarządzaniu zmianą w szpitalach, współautor: A. Frączkiewicz-Wronka, w: 
Kulturowe determinanty zarządzania szpitalami w Polsce, red. nauk. Ł. Sułkowski, R. Seliga, Difin, 
Warszawa 2012.  

– Efektywność publicznych podmiotów leczniczych - wyniki badań empirycznych, Prace Naukowe 
Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu 2017, T. 40, s. 113-126. 

– Zarządzanie relacjami z interesariuszami publicznych podmiotów leczniczych, Zeszyty Naukowe. 
Organizacja i Zarządzanie 2016, Z. 97 s. 309-320. 

– Proces podejmowania decyzji w organizacjach publicznych - propozycja metody badawczej, Zeszyty 
Naukowe. Organizacja i Zarządzanie 2014, z. 74 s. 437-447. 
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– Zastosowanie koncepcji RBV do pragmatyki funkcjonowania szpitali publicznych, współautor: A. 
Frączkiewicz-Wronka, Organizacja i Kierowanie 2013, nr 5 s. 149-162. 

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 publiczne, Zarządzanie, Komunikacja społeczna, Zarządzanie w ochronie zdrowia, 
Przywództwo w organizacji, Motywowanie i nagradzanie personelu, Innowacyjne metody zarządzania 
 
Autorstwo/współautorstwo podręczników: - 

 
Doświadczenie zawodowe w zakresie programu studiów: - 
 
Doświadczenie w zakresie prac na rzecz praktyki gospodarczej (maksymalnie 10 prac) lub powiązań 
zawodowych z praktyką gospodarczą (pełnione funkcje, certyfikaty itp.): 
– Ekspert w ewaluacji projektów unijnych 
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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 uczeni, 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 
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.  
 

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-04-
2017-0071 

– 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 978-80-
8154-249-7 

– 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. 
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– 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 978-83-7875-
181-6.  

– 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 978-83-7875-
181-6.  

– 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: - 
 

Doświadczenie w zakresie prac na rzecz praktyki gospodarczej (maksymalnie 10 prac) lub powiązań 
zawodowych z praktyką gospodarczą (pełnione funkcje, certyfikaty itp.): 
– Diagnoza stanu handlu detalicznego Katowic, Urząd Miasta Katowice, 2017, wykonawca projektu 

autor opracowania 
– Program rozwoju handlu w Bytomiu, Urząd Miasta Bytomia, 2013, wykonawca projektu autor 

opracowania 
– Strategia Rozwoju Miasta Kalety do roku 2025, Urząd Miasta Kalety,2012, współautor projektu i 

opracowania 
– Waloryzacja produktów turystycznych powiatu tarnogórskiego, Starostwo Powiatu Tarnogórskiego, 

2011, współautor projektu i opracowania 
– Możliwości i szanse wykorzystania kompleksu budynków „Tarmilo” w Tarnowskich Górach – analiza 

ekonomiczna, Przedsiębiorstwo WELBUD, 2010, współautor opracowania 
– Strategia Rozwoju Turystyki Powiatu Tarnogórskiego, Starostwo Powiatu Tarnogórskiego, 2010, 

współautor projektu i opracowania 
– Ekspertyza dotycząca skutków lokalizacji wielkopowierzchniowego obiektu handlowego o 

powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2 w Jaworznie, GC Investment Sp. z o.o., 2008, autor 
opracowania 
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– Prognoza skutków lokalizacji wielkopowierzchniowego obiektu handlowego o powierzchni 
sprzedażowej powyżej 2000 m2 w Mysłowicach, „Holdimex” Sp. z o.o., 2007, autor opracowania 

– Konsultacje i ocena projektu - Śląski klaster wodny, Urząd Gminy Goczałkowice, 2006, współautor 
opracowania 
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IMIĘ I NAZWISKO: Stanisław WASZCZAK 

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 1.03.2005 r. 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 humanistyczne, dyscyplina naukowa/artystyczna: filozofia,     
rok nadania: 2005. 
tytuł rozprawy doktorskiej: Ricoeurowska interpretacja psychoanalizy Zygmunta Freuda 
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 
W pracy naukowo-dydaktycznej zajmuję się psychologicznymi zagadnieniami dotyczącymi 
gospodarowania kapitałem ludzkim. Moje zainteresowania badawcze koncentrują się wokół 
problematyki ekonomii behawioralnej, psychopatologii pracy (stresu, wypalenia zawodowego, 
pracoholizmu) oraz różnorodności kulturowej w organizacjach i kultury organizacyjnej. 

 
Najważniejsze publikacje w ostatnich 10 latach: 
– Waszczak S., Postawy wobec różnorodności - uwarunkowania, próba typologii, implikacje, w: 

Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, pod red. M. Juchnowicz, Oficyna  a 
Wolters Kluwer business, Kraków, 2009. 

– Lipka A., Waszczak S., Winnicka-Wejs A., Loyalty and workaholism in the methods  
of human evaluation in a organisation – a comparative study, „Journal of Economics and 
Management“ 2014, Nr 17.  

– Waszczak S., Dyskredytacja przedstawicieli zawodów zaufania publicznego przez klientów, w: 
„Marketing i Rynek” 2016 , nr 3. 

– Waszczak S., Inwestowanie w dobrostan pracowników, w: „Marketing i Rynek” 2016, nr 7. 
– Waszczak S., Psychospołeczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w podmiotach ekonomii 

społecznej, w: Aldona Andrzejczak A., Furmańczyk J. (red.), Zmiany ról i uwarunkowań pracy 
menedżerów w organizacjach publicznych i non profit, Wydawnictwo edu-Libri , Kraków 2016.  

– Lipka A., Waszczak S., Funkcjonowanie kreatywnych zespołów w kontekście stereotypizacji 
generacyjnej jako ryzyko w obszarze HR, CedeWu, Warszawa 2017. 

– Lipka A., Winnicka-Wejs A., The experiment in the management of human capital creativity, "Journal 
of Economics and Management“, Katowice 2017, Vol. 27(1).  

– Lipka A., Waszczak S., Król M., Giszterowicz A., Empatyczne zarządzanie w czasach kreatywności 
performatywnej, CeDeWu, Warszawa 2018. 

– Lipka A., Waszczak S., Winnicka-Wejs A., Eksperyment w obszarze HR, CeDeWu, Warszawa 2018. 
– Lipka A., Król M., Waszczak S., Winnicka-Wejs A., "Cyberhejt wobec pracowników a wizerunek 

organizacji", CeDeWu, Warszawa 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. 
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Dotychczas prowadzone przedmioty:  
Psychologia, Psychologia pracy, Psychologia w zarządzaniu, Psychologia rozwoju osobistego i kariery 
zawodowej, Kulturowe uwarunkowania biznesu, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Etyka gospodarowania 
kapitałem ludzkim, Ryzyko personalne. 
W ramach pracy dydaktycznej sprawuję opiekę promotorską nad studentami studiów licencjackich i 
magisterskich oraz jestem recenzentem prac dyplomowych. 
 
Autorstwo/współautorstwo podręczników:  
Współautorstwo: 
– Podręcznika: Gospodarowanie kapitałem ludzkim – zbiór zadań do wybranych subdyscyplin i 

zagadnień (współautorzy: A. Lipka, M. Król, M. Satoła), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w 
Katowicach, Katowice 2008.  

– Książki: Eksperyment w obszarze HR (współautorzy: Lipka A., Winnicka-Wejs A),  Wydawnictwo 
CeDeWu, Warszawa 2015, wyróżnionej Nagrodą Czytelników w konkursie „Książka dla Trenera” 
Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. 

 
Doświadczenie zawodowe w zakresie programu studiów: 
– Brałem udział w tworzeniu programu prowadzonej przez Katedrę Zarządzania Organizacjami 

specjalności: „Gospodarowanie kapitałem ludzkim“. 
 
Doświadczenie w zakresie prac na rzecz praktyki gospodarczej (maksymalnie 10 prac) lub powiązań 
zawodowych z praktyką gospodarczą (pełnione funkcje, certyfikaty itp.): - 
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IMIĘ I NAZWISKO: Robert WOLNY 

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 2002 na podstawie . umowy o pracę  
wymiar czasu pracy 1.0  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 2005 
tytuł rozprawy doktorskiej Modele zachowań młodych konsumentów na rynku usług 
doktor habilitowany, dziedzina nauki/sztuki nauki ekonomiczne  
dyscyplina naukowa/artystyczna ekonomia, rok nadania 2014 
tytuł rozprawy habilitacyjnej Rynek e-usług w Polsce. Funkcjonowanie i kierunki 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: 
Dorobek naukowy stanowi 130 publikacji. Zainteresowania naukowe: zachowania podmiotów 
rynkowych, badania rynku, e-konsument, e-usługi.  
 
Wykaz 10 najważniejszych publikacji lub osiągnięć artystycznych z ostatnich 10 lat: 
– Kreowanie wartości dla klientów kin w Polsce. „Handel Wewnętrzny” 2018, nr 4(375), ISSN 0438-

5403, s. 390-399 
– The idea of car sharing as a manifestation of sustainable consumption. „Problemy Zarządzania” 2018, 

col. 16, nr 3/1(75), ISSN 1644-9584, s. 182-1996  (udział 50%, współautor A. Stolecka-Makrowska) 
– The use of the cluster analysis to assess the functioning of cienams in Poland. W: Manufacturing 

proscesses. Actual problems – 2016. Volume I: Basic science applications in manufacturin processes. 
Edited by: M. Gajek, O. Hachkevych, A. Stanik-Besler, T. Wołczański. University of Technology Opole, 
2016, ISSN 1429-6063, ISBN 978-83-65235-66-4, s. 155-168 

– Services in Europe - diagnosis and development perspectives. UE, Katowice 2015, ISBN 978-83-7875-
254-7, s. 1-128 (udział 20%, współautor M. Jaciow, B. Kolny, G. Maciejewski, B. Mikołajczyk) 

– Możliwości zastosowania techniki okulograficznej w ilościowych badaniach marketingowych. W: 
Metody ilościowe w badaniach marketingowych, Red. E. Gatnar i G. Maciejewski, Studia 
Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe 2014, Nr 195, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 
ISSN: 2083-861, s. 195-205 (udział 50%, współautor A. Stolecka-Makowska)  

– Szacowanie popytu na e-usługi przy zastosowaniu funkcji Törnquista. "Handel Wewnętrzny" 2014 
styczeń-luty (1), tom II, ISSN 0438-5403, s 234-244.  

– Prosumpcja i prosument na rynku e-usług. „Konsumpcja i Rozwój” 2013, nr 1(4), ISSN 2083-6929, s. 
152-163 

– E-consumer in Europe. Comparative analysis of behaviors’. OnePress, Gliwice 2013, ISBN 978-83-
246-8188-4, s. 1-168 (udział 33%, współautor M. Jaciow, A. Stolecka)  

– Rynek e-usług w Polsce – funkcjonowanie i kierunki rozwoju. UE, Katowice 2013, ISBN 978-83-7875-
084-0, s. 1-217   

– Polski e-konsument. Typologia, zachowania. OnePress, Gliwice 2011, ISBN 978-83-246-3402-6, s. 1-
189 (udział 50%, współautor M. Jaciow) 
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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, Metody i techniki przetwarzania informacji, Technika i organizacja handlu, Handel i 
instytucje rynkowe, Organizacja zespołów sprzedażowych, Nowoczesne technologie sprzedaży,  
 
Autorstwo/współautorstwo podręczników:  
– Metody ilościowe w badaniach rynku. AE, Katowice 2009, ISBN 978-83-7246-435-4, s. 1-106 
– Obsługa klienta w przedsiębiorstwie handlu detalicznego. Red. B. Kucharska. AE, Katowice 2010, ISBN 

978-83-7246-495-8 (współautor) 
– Metody diagnozowania rynku i jego elementów. W: Badania rynku. Metody, zastosowania. Red. Z. 

Kędzior. PWE, Warszawa 2005, ISBN 83-208-1547-9, s. 124-170 
– Metody prognozowania o charakterze obiektywnym. W: Badania rynku. Metody, zastosowania. Red. 

Z. Kędzior. PWE, Warszawa 2005, ISBN 83-208-1547-9, s. 171-176 
 

Doświadczenie zawodowe w zakresie programu studiów: 
– Ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych, w tym 

prowadzenia seminariów licencjackich i magisterskich. 
 

Doświadczenie w zakresie prac na rzecz praktyki gospodarczej (maksymalnie 10 prac) lub powiązań 
zawodowych z praktyką gospodarczą (pełnione funkcje, certyfikaty itp.): 
– Badania abonamentowiczów NOSPR w Katowicach, 2019 
– Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu dla PGG SA, 2018 
– Widz kinowy w Polsce, 2016  
– Badania rynku w obszarze energetyki, 2015  
– Badanie opinii widzów na temat funkcjonowania Teatru Rozrywki w Chorzowie, 2014  
– Rynek węgla kamiennego w Polsce - diagnoza i perspektywy rozwoju, 2013  
– Przemysł samochodowy a rynek pracy w województwie śląskim - funkcjonowanie i perspektywy 

rozwoju, 2013  
– Rynek audiowizualny w Polsce – diagnoza i perspektywy rozwoju, 2011  
– Zachowania klientów instytucjonalnych na rynku wody w województwie śląskim, 2008  
– Społeczeństwo informacyjne w woj. śląskim, 2008  
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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 uczeni, 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 naukowo-
dydaktyczny 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.  

– 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 
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– 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: - 

 
Doświadczenie w zakresie prac na rzecz praktyki gospodarczej (maksymalnie 10 prac) lub powiązań 
zawodowych z praktyką gospodarczą (pełnione funkcje, certyfikaty itp.): 
- od 2017: oficer dotacyjny w projekcie „Przekwalifikowanie i samozatrudnienie szansą na pewne 

zatrudnienie” finansowanym z działania 7.4 RPO. 
- Od 2017: ekspert ds. ekonomii społecznej w Bazie Ekspertów tworzonej w ramach projektu 

Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej 
Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej POWER 2014-2020. 

- od 2013: udział w projektach „Ośrodek wsparcia ekonomii społecznej subregionu centralnego” oraz 
„Spółdzielnie socjalne nowej ery”. Udzielanie wparcia szkoleniowo-doradczego przedsiębiorstwom 
społecznym 

- od listopad 2011 do styczeń 2013: udział w projekcie ”Pomysł MAM na własny biznes” finansowanym 
z działania 6.2 POKL. Prowadzenie szkoleń i doradztwa w zakresie promocji i reklamy oraz zarządzania 
zasobami ludzkimi. 

- od maj 2011 do maj 2012: udział w projekcie „A moim marzeniem jest własna firma" finansowanym 
z działania 6.2 POKL. Prowadzenie doradztwa w zakresie promocji i reklamy. 

- od czerwiec 2011 do maj 2012: udział w projekcie "Liderzy młodej przedsiębiorczości” finansowanym 
z poddziałania 2.2.1 POKL - prowadzenie jako trenerka szkolenia z zakresu psychologicznego treningu 
menadżerskiego.  

- marzec 2010 do kwiecień 2011: udział w projekcie "Śląska Kampania na rzecz Społecznie 
Odpowiedzialnego Biznesu 2010-2011” organizowanym przez PKPP Lewiatan – prowadzenie jako 
trenerka cyklu seminariów z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu dla sektora dla MŚP 
(Projekt POKL 08.01.03). 

- 2009-2012: współpraca z Instytutem Współpracy i Partnerstwa Lokalnego oraz pracownią 
szkoleniowo-doradczą HRC – świadczenie usług doradczych w zakresie zarządzania i funkcjonowania 
podmiotów ekonomii społecznej oraz promocji przedsiębiorstw społecznych; świadczenie usług 
doradztwa w zakresie promocji i reklamy skierowane do jednostek pomocy społecznej.  
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- 2008-2010: Przygotowanie modelu tworzenia strategii rozwiązywania problemów społecznych i 
wspierania rozwoju społecznego gminy przy zastosowaniu instrumentarium partycypacji społecznej, 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, grant rektorski 

- marzec 2011: udział w projekcie „Nasz cel-Twoja firma” finansowanym z działania 6.2 POKL - 
prowadzenie jako trenerka szkolenia z zakresu „Zarządzanie czasem” oraz przeprowadzenie 
doradztwa z zakresu „Marketingu” (w okresie 26-31.03.2011r.) 

Przewodnicząca Śląskiej Kapituły Certyfikującej działającej przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej. 
Ekspert ds. ekonomii społecznej do realizacji audytów w Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej  w 
ramach projektu „Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług  Ośrodków Wsparcia 
Ekonomii Społecznej” przy Departamencie Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego w Ministerstwie 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

 


