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1. Główne zasady gospodarowania i planowania przestrzennego w UE. 
2. Omów trzy dziedziny działań Unii Europejskiej, odnoszące się do gospodarki przestrzennej. 
3. Cechy obszarów metropolitalnych. 
4. Jakie są główne cele tzw. wymiaru miejskiego w politykach Unii Europejskiej? 
5. Jakich problemów związanych z gospodarką przestrzenną w UE dotyczy tzw. Karta Lipska? 
6. Marketing terytorialny – założenia i cele. 
7. Koncepcja produktu miasta. 
8. Podmioty promocji w marketingu terytorialnym. 
9. Współczesne środki promocji miejsc. 
10. Techniki ustalania i kształtowania wizerunku miejsc. 
11. Omów założenia klasyfikacji NUTS i jej znaczenie w polityce regionalnej UE. 
12. Wymień i omów najważniejsze typy regionów.  
13. Wskaż charakterystyczne cechy regionu węzłowego. 
14. Główne czynniki rozwoju regionalnego. 
15. Omów grupę polaryzacyjnych teorii rozwoju regionalnego. 
16. Omów grupę klasycznych i neoklasycznych teorii rozwoju regionalnego. 
17. Wskaż różnice między koncepcjami fordyzmu i postfordyzmu i ich znaczenie dla rozwoju 

regionalnego. 
18. Cele i kryteria oceny planu miejscowego. 
19. Sposób i struktura zapisu ustaleń planu miejscowego. 
20. Przebieg procedury sporządzania planu miejscowego. 
21. Scharakteryzuj funkcję logistyczną oraz omów jej zastosowanie w gospodarce przestrzennej. 
22. Omów założenia i logikę postępowania w procedurze krigingu zwykłego. 
23. Scharakteryzuj funkcje regresji wielorakiej oraz omów jej zastosowanie w gospodarce 

przestrzennej. 
24. Omów główne metody interpolacji. 
25. Strategie konkurencyjne i kooperacyjne regionu. 
26. Strategiczna karta wyników regionu. 
27. Analiza pola sił miasta. 
28. Studia foresightowe miasta i regionu. 
29. Scenariusze uwarunkowań rozwoju miasta. 
30. Ocena ex-ante strategii regionalnych. 
31. Jakie funkcje powinny spełniać strategie rozwoju lokalnego? 
32. Zasady formułowania celów strategicznych w strategiach rozwoju lokalnego. 
33. Teoretyczne modele struktury przestrzennej miast. 
34. Główne zasady progowego rozwoju miast. 
35. Wymień oraz wskaż ekonomiczne skutki stosowania instrumentów z zakresu ochrony 

dziedzictwa kulturowego w miastach. 
36. Scharakteryzuj instrumenty polityki przestrzennej ograniczające proces „rozlewania się” miast 

(urban sprawl). 
37. Wymień przyczyny oraz rodzaje strefowania (zoning) stosowanego w planowaniu 

przestrzennym. 
38. Metody delimitacji centrów miast. 
39. Co to jest Business Improvement District (BID)? 
40. Instrumenty ograniczania kongestii w sieciach transportowych miasta. 


