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        Załącznik do zarządzenia Rektora nr 17 z dnia 25 kwietnia 2014 r. 

 

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA  

NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH 

„POLITYKA REGIONALNA I PRZESTRZENNA  

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO” 

 

Wiedza 

 

1. Posiada wiedzę zaawansowaną o charakterze ogólnym w dziedzinie nauk 

ekonomicznych i społecznych w zakresie dyscyplin ekonomia, finanse oraz 

wiedzę znacznie pogłębioną co do zjawisk i procesów ekonomiczno-społecznych 

oraz gospodarki regionalnej i przestrzennej, uwzględniającą najnowsze 

osiągnięcia naukowe w ich opisie i interpretacji. 

2. Posiada wiedzę zaawansowaną o charakterze ogólnym dotyczącą 

współczesnego rozwoju regionalnego i przestrzennego oraz wiedzę znacznie 

pogłębioną co do metod analiz regionalnych i przestrzennych i moŜliwości jej 

zastosowania w zarządzaniu regionalnym. 

3. Posiada wiedzę zaawansowaną dotyczącą polityki regionalnej i przestrzennej ,  

a w szczególności rozwoju instrumentów prowadzenia tych polityk i ich 

uwarunkowań finansowych, społecznych i prawnych, z uwzględnieniem 

europejskich uwarunkowań prowadzenia tych polityk. 

4. Posiada wiedzę zaawansowaną w zakresie opracowywania dokumentów,  

w oparciu o które programuje się rozwój regionalny i przestrzenny, i na podstawie 

których realizuje się politykę regionalną i przestrzenną w samorządzie 

terytorialnym. 

5. Posiada wiedzę zaawansowaną dotyczącą ekologicznych uwarunkowań 

prowadzenia polityk regionalnej i przestrzennej przez samorząd terytorialny. 
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Umiejętności 

 

1. Posiada umiejętności dostrzegania, obserwacji i interpretacji nowych aspektów 

rozwoju regionalnego i przestrzennego na tle zjawisk i procesów 

ekonomiczno-społecznych. 

2. Posiada umiejętności krytycznej oceny wyników badań naukowych dotyczących 

rozwoju regionalnego i przestrzennego. 

3. Posiada umiejętność zastosowania adekwatnej procedury badawczej  

w identyfikowaniu przyczyn i przebiegu zmian w rozwoju regionalnym  

i przestrzennym oraz ich prognozowania (organizacji i funkcjonowania). 

4. Posiada umiejętność posługiwania się źródłami informacji i ich gromadzenia  

w zakresie gospodarki regionalnej i przestrzennej. 

5. Posiada umiejętność analizowania i oceny załoŜeń i prowadzenia polityki 

regionalnej i przestrzennej przez samorząd terytorialny oraz oceny ich skutków. 

6. Posiada umiejętność przygotowania i proponowania rozwiązań w zakresie polityki 

regionalnej i przestrzennej dla konkretnej jednostki samorządu terytorialnego,  

z której mieliby skorzystać mieszkańcy, instytucje i przedsiębiorcy. 

7. Posiada umiejętność „poruszania się" w kompetencjach samorządu terytorialnego 

i jego działaniach, szczególnie inwestycyjnych. 

8. Potrafi zaprojektować zadanie badawcze w zakresie problematyki regionalnej  

i przestrzennej samorządu terytorialnego. 

9. Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy, poszerzoną  

o umiejętność przekazywania wiedzy na poziomie wyŜszym. 

 

Kompetencje społeczne 

 

1. Posiada świadomość znaczenia zachowywania się profesjonalnego  

i przestrzegania zasad etycznych środowiska naukowego i posiada umiejętność 

egzekwowania takich postaw. 

2. Potrafi komunikować się, współpracować i współdziałać z samorządem 

terytorialnym i porozumiewać się z jego otoczeniem. 

3. Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności - przede wszystkim  

w zakresie rozwoju regionalnego i przestrzennego - w ujęciu interdyscyplinarnym. 
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4. Jest przygotowanym do prowadzenia samodzielnej pracy naukowej, a takŜe do 

kierowania zespołem badawczym i prowadzenia konsultacji społecznych 

dotyczących kierunków prowadzenia polityki regionalnej i przestrzennej oraz ich 

instrumentów. 

5. Dysponuje wiedzą jak odpowiedzialnie i rzetelnie projektować, wykonywać i 

relacjonować zadania badawcze w zakresie swoich zainteresowań naukowych i 

zawodowych, wykazując odpowiedzialność za upowszechnianie wyników badań. 



 

 


