Kierunek studiów:
Forma studiów:
Nazwa specjalności:
Opis specjalności:

Ekonomia
Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia
Gospodarka regionalna i lokalna
Specjalność „Gospodarka regionalna i lokalna” przygotowuje specjalistów w zakresie
analizy, planowania i organizowania systemów w gospodarce regionalnej. Specjalność
daje absolwentom pełny obraz zasad kierowania rozwojem regionów. Proces kształcenia
zakłada położenie nacisku na łączenie wiedzy o zjawiskach gospodarczych z konkretnym
wyznaczeniem efektywnych dróg rozwoju na poziomie regionalnym i lokalnym.
Studenci uzyskują wiedzę z zakresu analizy, planowania i organizowania systemów
gospodarki regionalnej, uwarunkowań zrównoważonego rozwoju przestrzennego w skali
lokalnej i regionalnej, marketingu terytorialnego, rynku pracy i aktywizacji środowisk
lokalnych.
Zdobyta wiedza posiada kluczowe znaczenie dla zarządzania rozwojem regionalnym
i lokalnym w gospodarce opartej na wiedzy i innowacjach. Zapewnia absolwentom
zdobycie umiejętności aktywnego uczestnictwa w realizowaniu strategii rozwoju
regionalnego i lokalnego, w regionalnych systemach innowacji oraz w budowaniu
partnerstwa publiczno-prywatnego. Pozwala też nabyć umiejętności kompetentnego
aplikowania o fundusze unijne wspomagające rozwój regionalny i lokalny.
Specjalność zapewnia pozyskanie kompetencji zawodowych przygotowujących
absolwentów do pracy na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich w jednostkach
administracji rządowej i samorządowej, instytucjach realizujących politykę gospodarczą
i społeczną w otoczeniu podmiotów gospodarczych oraz w przedsiębiorstwach
użyteczności publicznej.
W ramach specjalności realizowane są następujące przedmioty:
 Zarządzanie rozwojem regionalnym,
 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne,
 Zarządzanie projektami,
 Marketing terytorialny,
 Strategie rozwoju gmin i regionów,
 Wielofunkcyjność obszarów wiejskich,
 Regionalne i lokalne rynki pracy,
 Regional Policy lub Government Finance.
Przedmioty z zakresu specjalności prowadzone są przez nauczycieli akademickich
mających zarówno dorobek naukowy jak i doświadczenia wynikające ze współpracy
z jednostkami samorządu terytorialnego. Zajęcia realizowane są w formie wykładów,
ćwiczeń, laboratoriów i seminariów, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych,
specjalistycznego oprogramowania i materiałów pomocniczych oraz technologii
informatycznych. Stosowane metody dydaktyczne obejmują również projekty indywidualne
i zespołowe , kształtujące u studentów umiejętność pracy w zespole.
25-314 Kielce, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
tel. 41 34 24 440 • fax: 41 34 24 306 • e-mail: wzimk@tu.kielce.pl

Profil absolwenta:

Absolwent posiada umiejętność tworzenia i realizacji projektów rozwoju społecznogospodarczego jednostek samorządu terytorialnego, takich jak: strategie i studia
oraz tworzenia ekonomicznych założeń do planów zagospodarowania przestrzennego, zna
zasady ich implementacji i monitoringu.
Jest przygotowany do kompetentnego planowania i organizowania systemów gospodarki
regionalnej z uwzględnieniem uwarunkowań zrównoważonego rozwoju przestrzennego.
Posiada umiejętności w zakresie sporządzania analiz regionalnych i lokalnych procesów
gospodarczych oraz kształtowania pozytywnego wizerunku jednostki samorządu
terytorialnego na arenie krajowej i międzynarodowej. Dysponuje wiedzą i umiejętnościami
z obszaru pozyskiwania i zarządzania funduszami unijnymi.
Istotnym elementem kompetencji absolwenta specjalności Gospodarka regionalna
i lokalna są również umiejętności w zakresie aktywizacji środowiska lokalnego
i rozwiązywania lokalnych problemów rozwojowych np. skutecznego przeciwdziałania
bezrobociu.
Jest przygotowany do dalszego rozwoju kompetencji zawodowych w ramach kształcenia
ustawicznego oraz ewentualnej dalszej edukacji w ramach studiów trzeciego stopnia.
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