
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomii i Zarządzania 
SYLLABUS  na rok akademicki 2011/2012 

 

Decyzją Dziekana WEiZ syllabusy przedmiotów realizowanych podczas studiów na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku są  

udostępniane studentom i absolwentom przed rozpoczęciem zajęć, w postaci elektronicznej (na stronie systemu  USOSweb ) oraz papierowej (zbiory papierowe 

są oprawiane wg lat akademickich w katedrach i zakładach WEiZ (również archiwalne)). Za przygotowanie i aktualizację syllabusa oraz jego terminowe 

opublikowanie w postaci elektronicznej odpowiada koordynator przedmiotu. Każda katedra i zakład prowadzi zbiór bieżących i archiwalnych syllabusów 

zgodnie z wykazem przedmiotów przypisanych do pracowników naukowo- dydaktycznych zatrudnionych w tejże jednostce. Obowiązkowo powinny być 

przygotowane sylabusy do wszystkich przedmiotów wpisanych do planów studiów na wszystkich kierunkach i specjalnościach będących w aktualnej ofercie 

dydaktycznej. Dany rocznik syllabusów w wersji papierowej powinien zawierać płytkę CD z kopiami zarchiwizowanych plików syllabusów w postaci 

elektronicznej, tj. w WORD i w PDF, służącą jako źródło do publikacji tychże treści w USOSweb . Kopia papierowej wersji syllabusa danego przedmiotu z  datą  

i podpisem koordynatora wydawana jest na prośbę studenta lub absolwenta WEiZ.  Zgodność kopii z oryginałem poświadcza swoim podpisem i pieczątką 

katedry lub zakładu koordynator przedmiotu lub kierownik katedry/zakładu.   

 
 

Kod przedmiotu w systemie USOS:  

 1000- ES1 – 3EPR 
 
 

Nazwa przedmiotu: 

Ekonomika i polityka regionalna 
 
 

Język wykładowy 

polski 
 
 

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA przedmiotu: 

mgr Anna Busłowska 
 
 
 

Rodzaj  przedmiotu:  

kierunkowe 
 

Tryb prowadzenia  przedmiotu:  

mieszany: w sali i zdalnie 
 

Wymagania: (lista przedmiotów) 

(możesz wpisać listę kodów przedmiotów, kody oddziel przecinkami) 
 
 

Skrócony opis: -limit 1000 znaków 

Treści merytoryczne przedmiotu uwarunkowań i efektów rozwoju regionalnego i 
polityki regionalnej w szczególności na przykładzie Polski i Litwy. 
 

Pełny opis: 

Zakres tematyczny ćwiczeń: 

MODUŁ I (zajęcia stacjonarne) Region, polityka regionalna, rozwój 
regionalny – zasady, cechy, instrumenty. Przedmiot ćwiczeń. Literatura. 

Sposób zaliczenia. Pojęcie, rodzaje i cechy regionów. Wprowadzenie do 
przedmiotu – podstawowe pojęcia. Właściwości ekonomiki regionalnej. Polityka 
regionalna a rozwój regionu. Wybrane instrumenty rozwoju regionalnego w tym: 

finansowe, planistyczne, niematerialne (informacyjne). 
MODUŁ II (zajęcia stacjonarne) Strategie rozwoju regionalnego. Istota i 

elementy strategii regionalnych. Czynniki rozwoju regionalnego. Bariery rozwoju 
regionalnego. Kierunki rozwoju regionalnego. Cele rozwoju regionalnego. Stopień 
realizacji strategii regionalnych. 

MODUŁ III (zajęcia online) Prawno – instytucjonalne aspekty polityki 
regionalnej. Regulacje prawne w zakresie polityki regionalnej. Podmioty polityki 

regionalnej i ich kompetencje. Współpraca organów krajowych i unijnych – 
zależności, obowiązki, prawa. 
MODUŁ IV (zajęcia online) Polityka UE na rzecz rozwoju regionów. 

Programy i środki przedakcesyjne. Programy i fundusze w latach 2004 – 2006. 
Programy i fundusze w latach 2007-2013. Inne instrumenty finansowe. 
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Absorpcja regionalna. 
MODUŁ V (zajęcia online) Europejska współpraca międzynarodowa w 

gospodarce regionalnej. Pojęcie, cechy euroregionu oraz jego znaczenie w 
rozwoju regionu. Współpraca terytorialna jako samodzielny cel polityki 

regionalnej na lata 2007-2013. Struktura finansowania programów współpracy 
terytorialnej na lata 2007-2013. Programy współpracy terytorialnej na lata 2007-
2013. 

MODUŁ VI (zajęcia online) Rozwój regionalny - zróżnicowania 
regionalne w Unii Europejskiej. Przedstawienie wybranych danych 

statystycznych dotyczących sytuacji społeczno – gospodarczej w krajach Unii 
Europejskiej (np.  z zakresu struktura gospodarki regionu, PKB, zatrudnienie, 

bezrobocia, itp.). 
MODUŁ VII (zajęcia stacjonarne) Rozwój regionalny a rozwój społeczno 
gospodarczy kraju na przykładzie Polski lub Litwy. Analiza uwarunkowań i 

procesu rozwoju społeczno – gospodarczego wybranego państwa dokonana w 
oparciu o dane statystyczne oraz materiał prezentowany w części online. 

MODUŁ VIII (zajęcia stacjonarne) Rozwój regionalny a rozwój społeczno 
gospodarczy kraju na przykładzie Polski lub Litwy.  Podsumowanie i 
zaliczenie zajęć. Analiza uwarunkowań i procesu rozwoju społeczno – 

gospodarczego wybranego państwa dokonana w oparciu o dane statystyczne 
oraz materiał prezentowany w części online - kontynuacja poprzedniego modułu. 

Podsumowanie zajęć i wystawienie ocen. 
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12. www.stat.gov.pl  
 

 

Efekty uczenia: 

Słuchacz zdobywa wiedzę na temat funkcjonowania i uwarunkowań rozwoju 
regionów, w tym w zakresie istoty współczesnej polityki regionalnej Unii 
Europejskiej i zasad jej prowadzenia. Student powinien znać podstawowe 

instrumenty polityki regionalnej oraz rozumieć zależności zjawisk społeczno – 
gospodarczych zachodzących w regionie. Student posiadać umiejętności 

poddania krytycznej analizie kierunki i zakres prowadzonej polityki regionalnej 
oraz posiada wiedzę o zróżnicowaniu regionalnym wybranych regionów Unii 
Europejskiej.  

 

Metody i kryteria oceniania: 

Ćwiczenia: prezentacja multimedialna dotycząca sytuacji społeczno – 
gospodarczej określonych regionów; rozwiązywanie testów na platformie e-

learningowej BlackBoard.  
 

 

 

Data sporządzenia lub aktualizacji: ………………………… 

 

podpis koordynatora przedmiotu: ………………………….. 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.mrr.gov.pl/
http://www.stat.gov.pl/

