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Decyzją Dziekana WEI syllabusy przedmiotów realizowanych podczas studiów na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Filii UwB w Wilnie są udostępniane  

studentom i absolwentom przed rozpoczęciem zajęć, w postaci elektronicznej (na stronie internetowej WEI) oraz papierowej (w Dziekanacie). Zbiory papierowe są 

oprawiane według lat akademickich i archiwizowane w bibliotece wydziałowej. Syllabusy powinno się drukować obustronnie. Za przygotowanie syllabusa oraz jego 

terminowe przekazanie do opublikowania w postaci elektronicznej odpowiada koordynator przedmiotu. Dziekanat prowadzi zbiór bieżących i archiwalnych 

syllabusów zgodnie z wykazem przedmiotów realizowanych przez pracowników dydaktycznych zatrudnionych na Wydziale. Dany rocznik syllabusów w wersji 
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elektroniczną w razie prośby studenta lub absolwenta . Kopia papierowej wersji syllabusa danego przedmiotu wydawana jest na prośbę studenta lub absolwenta WEI.  

Zgodność kopii z oryginałem poświadcza swoim podpisem i pieczątką uczelni Prodziekan ds. Dydaktyki.   

 
Tryb studiów 

Studia stacjonarne  

 

Kierunek studiów 

Ekonomia  

 

Poziom studiów 

Pierwszego stopnia                                           

 
Rok studiów/ semestr 

III/6 

 
Specjalność 

Bez specjalności 

 

Kod katedry/zakładu w systemie USOS  

10000000 Wydział Ekonomiczno-Informatyczny  

10010000 Katedra Ekonomii 

 

Kod kursu/przedmiotu w systemie USOS 

1000-ES1-3EPR 

 

Liczba punktów kredytowych ECTS 

4 

 
Tytuł kursu/przedmiotu 

Ekonomika i polityka regionalna 

 
Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 

Kierunkowa 

 
Typ kursu / przedmiotu 

Obowiązujący 

 
Język kursu/przedmiotu 

Polski 

 
 

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego kurs/przedmiot  

Anna Augustyn, dr 

 
Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu – 

zatwierdzającego protokoły w systemie USOS  

Anna Augustyn, dr 
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Anna Busłowska, mgr 

 

Forma zaliczenia kursu 

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium 

Ogólna ilość godzin 30 30  

Liczba godzin w tygodniu / 
liczba godzin na zjazd 

4 4  

 
 
Założenia i cel przedmiotu 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z nauką ekonomika regionalna oraz istotą współczesnej polityki 

regionalnej Unii Europejskiej i zasadami jej prowadzenia w Polsce. Zajęcia prowadzone będą w oparciu o 

obowiązującą literaturę przedmiotu z wykorzystaniem aparatu audiowizualnego. Kluczowe pojęcia, takie jak 

region, regionalizacja, zróżnicowania regionalne, rozwój społeczno-gospodarczy, klasyfikacja NUTS, polityka 

regionalna, Fundusze Strukturalne, Fundusz Spójności, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, Programy 

Regionalne, Krajowe Programy Operacyjne zostaną omówione na bazie zmian dokonujących się w 

gospodarkach krajów UE. 

 

 
 
Wymagania wstępne 
Znajomość podstaw makro- i mikroekonomii 

 
 
 

Treści merytoryczne przedmiotu  
Treści merytoryczne przedmiotu zostały ujęte w dwóch grupach tematycznych, z których pierwsza – omawiana 

na wykładach – ujmuje zagadnienia ekonomiki i polityki regionalnej analizowane na gruncie Polski, natomiast 

druga – realizowana  na ćwiczeniach – skupia się na uwarunkowaniach gospodarki litewskiej.  Szczegółowy 

zakres merytoryczny przedmiotu ujmują jednostki tematyczne wykładów i ćwiczeń (przedstawione poniżej), 

przy czym ich realizacja wymaga sięgania do doświadczeń Unii Europejskiej. 

 
 

 
Wykład  

Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów (w skrócie) L.godz. 
 

TEMAT I   Region, ekonomika regionalna, problematyka zróżnicowań regionalnych 
 

1. Ekonomika regionalna jako dyscyplina naukowa  

2. Pojęcie i rodzaje regionów 

3. Typologia regionów według Klasyfikacji NUTS  

4. Zróżnicowania regionalne jako wyzwanie dla polityki regionalnej 

 

 

TEMAT II   Konkurencyjność regionów oraz istota rozwoju regionalnego 

 

1. Spójność ekonomiczna, społeczna i przestrzenna oraz ich mierniki 

2. Problematyka konkurencyjności regionu 

3. Istota i kluczowe aspekty rozwoju regionalnego 

4. Czynniki i bariery rozwoju regionalnego 
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TEMAT III Międzynarodowa współpraca regionalna 

1. Podstawowe definicje 

2. Podstawy prawne międzynarodowej współpracy regionalnej 

3. Euroregiony - istota, cele, zadania 

4. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej 

  

 

TEMAT IV  Istota polityki regionalnej  

1. Definicja polityki regionalnej 

2. Rodzaje polityki regionalnej 

3. Modele polityki regionalnej 

4. Podmioty polityki regionalnej 

5. Geneza polityki regionalnej 

6. Zadania polityki regionalnej 

 

TEMAT V Instrumenty polityki regionalnej 

1. Definicja instrumentu 

2. Cechy różniące sposób działania instrumentów 

3. Typologia instrumentów 

 

 

TEMAT VI Podstawy prawne i zasady polityki strukturalnej Unii Europejskiej 

1. Geneza wspólnotowej polityki regionalnej 

2. Podstawy prawne polityki regionalnej 

3. Ewolucja europejskiej polityki spójności 

 

 

TEMAT VII     Cele europejskiej polityki regionalnej 

 

1. Cele europejskiej polityki regionalnej w latach  1993-1999 

2. Cele europejskiej polityki regionalnej w latach 2000-2006 

3. Cele europejskiej polityki regionalnej w latach 2007-2013 

4. Zasady europejskiej polityki regionalnej 

 

TEMAT VIII Zasady europejskiej polityki regionalnej  

1. Zasady generalne europejskiej polityki regionalnej: 

- Zasada subsydiarności 

- Zasada dodatkowości (współfinansowania) 

- Zasada koncentracji 

- Zasada koordynacji 

- Zasada partnerstwa 

- Zasada podziału zarządzania 

- Zasada earmarkingu 

2. Pozostałe zasady szczegółowe: 

- Zasada programowania 

- Zasada kontroli 

- Zasada monitorowania 

- Zasada ewaluacji (oceny) 

3. Zasada informowania i promocji 

 

TEMAT IX     Instrumenty europejskiej polityki regionalnej w latach 1999-2013 

 

1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

2. Europejski Fundusz Społeczny 

3. Fundusz Spójności 
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TEMAT X      Pozostałe instrumenty europejskiej polityki regionalnej 

 

1. Fundusze europejskie - rozwiązania ogólnoeuropejskie Norweski Mechanizm:  

- Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego  

- Szwajcarski Program Współpracy w celu Zmniejszenia Różnic Społeczno -

Gospodarczych w Obrębie Rozszerzonej Unii Europejskiej 

- Inne instrumenty wsparcia (JASPERS, JEREMIE, JESSICA) 

2. Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) 

 

 

TEMAT XI      Instrumenty i rezultaty wspólnotowej polityki regionalnej w Polsce 

 

1. Programowanie polityki strukturalnej UE w Polsce w latach 2004-2006 

2. Efekty  polityki strukturalnej UE dla polskich regionów  w latach 2004-2006 

3. Zasadnicze kierunki programowania polityki strukturalnej na poziomie wspólnotowym w 

latach 2007-2013: 

- Strategiczne Wytyczne Wspólnoty 

- Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 

 

TEMAT XII System wdrażania polityki regionalnej w Polsce w latach 2007-2013: 

1. Krajowe ramy prawne programowania interwencji w ramach polityki regionalnej 2007-

2013 

2. Krajowe dokumenty o charakterze strategicznym (Krajowy Program Reform na lata 

2005-2008, Strategia Rozwoju Kraju) 

 

TEMAT XIII Programy operacyjne realizowane w Polsce w latach 2007-2013  

1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,  

2. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,  

3. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej,  

4. Program Operacyjny Pomoc Techniczna,  

5. Program Operacyjny Kapitał Ludzki,  

6. Regionalne Programy Operacyjne. 

 

TEMAT XIV Projekt współfinansowany ze środków UE  

1.   Program a projekt w systemie polityki strukturalnej  

2.    Cele i priorytety programu/Projektu 

3.    Produkt, rezultat  i oddziaływanie Projektu 

4.    Wskaźniki produktu i rezultatu projektu 

5.     Cykl Projektu 

 

TEMAT XV  Wybrane aspekty zarządzania projektem współfinansowanym ze środków UE 

1. Kierowanie zespołem projektowym 

2. Instytucjonalne aspekty zarządzania projektami europejskimi (beneficjent, instytucja 

płatnicza, instytucja zarządzająca, instytucja pośrednicząca, instytucja wdrażająca, 

komitet monitorujący) 

3. Promocja projektów UE 

4. Ewaluacja, monitorowanie i kontrola projektów wydatków w projekcie europejskim 
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Ćwiczenia 
 

Zawartość tematyczna poszczególnych ćwiczeń (w skrócie) L.godz. 
Temat I   Region, rozwój regionalny – pojęcie, cechy,  typologia 

1. Wprowadzenie do przedmiotu. Warunki zaliczenia. Literatura 

2. Pojęcie i cechy regionów 

3. Typologia regionów 

4. Rozwój regionalny, pojęcie, właściwości, rodzaje, wskaźniki 

 

Temat II Polityka regionalna – zasady, cele, instrumenty 

1. Właściwości ekonomiki regionalnej 

2. Polityka regionalna cele, zasady 

3. Wybrane instrumenty polityki regionalnej  (m.in. finansowe, planistyczne, 

niematerialne (informacyjne), statystyczne) 

 

Temat III     Strategie rozwoju regionalnego (cz.I) 

1. Istota i elementy strategii regionalnych 

2. Czynniki rozwoju regionalnego 

3. Bariery rozwoju regionalnego 

 

Temat IV  Strategie rozwoju regionalnego (cz.II) 

1. Kierunki rozwoju regionalnego 

2. Cele rozwoju regionalnego 

3. Stopień realizacji strategii regionalnych 

 

Temat V      Prawno – instytucjonalne aspekty polityki regionalnej - Polska a Litwa- analiza          

porównawcza 

1. Regulacje prawne w zakresie polityki regionalnej 

2. Podmioty polityki regionalnej i ich kompetencje 

 

Temat VI      Prawno – instytucjonalne aspekty polityki regionalnej - Polska a Litwa- analiza 

porównawcza 

1. Współpraca organów krajowych i unijnych – zależności, obowiązki, prawa 

2. Ocena sprawności działania organów krajowych w zakresie realizacji polityki 

regionalnej 

 

Temat VII     Polityka UE na rzecz rozwoju regionów (cz. I) 

1. Geneza polityki regionalnej 

2. Programy i środki przedakcesyjne 

3. Programy i fundusze w latach 2004 – 2006 

 

Temat VIII     Polityka UE na rzecz rozwoju regionów (cz.II) 

1. Programy i fundusze w latach 2007-2013 

2. Instrumenty finansowe polityki regionalnej UE 

3. Absorpcja regionalna 

 

Temat IX     Regionalna współpraca międzynarodowa w ramach euroregionów 

1. Pojęcie, cechy euroregionu  

2. Podstawy instytucjonalno-prawne współpracy w ramach euroregionu 

3. Euroregiony na granicach Polski i Litwy 

 

Temat X     Europejska współpraca międzynarodowa w gospodarce regionalnej 

1. Współpraca terytorialna jako samodzielny cel polityki regionalnej na lata 2007-2013 

2. Struktura finansowania programów współpracy terytorialnej na lata 2007-2013 

3. Programy współpracy terytorialnej na lata 2007-2013 
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Temat XI    Rozwój regionalny - zróżnicowania regionalne na przykładzie Litwy (okręg kłajpedzki, 

kowieński, mariampolski, olicki, poniewieski) 

1. Powierzchnia, zasoby naturalne i ludność regionu 

2. Struktura gospodarki regionu 

3. Produkt krajowy brutto i dochód narodowy, płace – dane regionalne 

4. Zatrudnienie, edukacja, ochrona zdrowia, itp. 

 

Temat XII    Rozwój regionalny - zróżnicowania regionalne na przykładzie Litwy – okręg szawelski, 

tauroski, teleszański, uciański i wileński 

1. Powierzchnia, zasoby naturalne i ludność regionu 

2. Struktura gospodarki regionu 

5. Produkt krajowy brutto i dochód narodowy, płace – dane regionalne 

3. Zatrudnienie, edukacja, ochrona zdrowia, itp. 

4. Ranking regionów:  okręg kłajpedzki, kowieński, mariampolski, olicki, poniewieski, 

szawelski, tauroski, teleszański, uciański i wileński. 

 

Temat XIII     Rozwój regionalny a rozwój społeczno gospodarczy kraju - zróżnicowanie 

międzynarodowe 

1. Analiza uwarunkowań i procesu rozwoju społeczno – gospodarczego Litwy 

2. Analiza uwarunkowań i procesu rozwoju społeczno – gospodarczego Polski 

3. Analiza uwarunkowań i procesu rozwoju społeczno – gospodarczego Białorusi 

 

Temat XIV     Rozwój regionalny a rozwój społeczno gospodarczy kraju - zróżnicowanie 

międzynarodowe 

1. Analiza uwarunkowań i procesu rozwoju społeczno – gospodarczego Łotwy 

2. Analiza uwarunkowań i procesu rozwoju społeczno – gospodarczego Rosji – Obwód 

Kaliningradzki 

3. Ranking państw 

 

Temat XV     Podsumowanie i zaliczenie przedmiotu 
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Razem godzin 30 
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Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

SYLLABUS  na rok akademicki 2010/2011 
http://www.wilno.uwb.edu.pl/ 

Decyzją Dziekana WEI syllabusy przedmiotów realizowanych podczas studiów na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Filii UwB w Wilnie są udostępniane  

studentom i absolwentom przed rozpoczęciem zajęć, w postaci elektronicznej (na stronie internetowej WEI) oraz papierowej (w Dziekanacie). Zbiory papierowe są 

oprawiane według lat akademickich i archiwizowane w bibliotece wydziałowej. Syllabusy powinno się drukować obustronnie. Za przygotowanie syllabusa oraz jego 

terminowe przekazanie do opublikowania w postaci elektronicznej odpowiada koordynator przedmiotu. Dziekanat prowadzi zbiór bieżących i archiwalnych 

syllabusów zgodnie z wykazem przedmiotów realizowanych przez pracowników dydaktycznych zatrudnionych na Wydziale. Dany rocznik syllabusów w wersji 

papierowej powinien zawierać płytkę CD z kopiami zarchiwizowanych plików syllabusów w postaci elektronicznej, służącą jako źródło plików do wysyłki pocztą 

elektroniczną w razie prośby studenta lub absolwenta . Kopia papierowej wersji syllabusa danego przedmiotu wydawana jest na prośbę studenta lub absolwenta WEI.  

Zgodność kopii z oryginałem poświadcza swoim podpisem i pieczątką uczelni Prodziekan ds. Dydaktyki.   

 
Wymagany minimalny nakład pracy własnej studenta (oprócz zajęć z 

nauczycielem) w godzinach zegarowych 
30 

 

 
 

Warunki zaliczenia przedmiotu:  
Wykład: egzamin 

Ćwiczenia: system punktowy: 20 pkt za aktywność i rozwiązywanie ćwiczeń, 30 pkt za referat, razem 50 pkt max. 

 


