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prof. zw. dr hab. Stanisław Korenik

Zakres tematyczny seminarium:

1. Rozwój przestrzenny w różnych przekrojach

2. Gospodarka miejska i kształtowanie się współczesnych 

procesów urbanizacyjnych

3. Polityka regionalna i lokalna – krajowa i UE

4. Samorząd terytorialny jako podmiot gospodarki 

przestrzennej

5. Planowanie przestrzenne w różnych przekrojach

6. Dysproporcje przestrzenne we współczesnej gospodarce

7. Konwergencja przestrzenna

8. Międzynarodowy wymiar gospodarki przestrzennej

Miejsce na zdjęcie 



dr hab. Katarzyna Miszczak, prof. UE

Zakres tematyczny seminarium:

1. Zarządzanie inteligentnym rozwojem miast i regionów

2. Kreatywności i innowacyjność przedsiębiorstw

3. Smart city, region uczący się, e-rozwój, nowoczesne technologie,

gospodarka oparta na wiedzy, klastry i sieci gospodarcze

4. Innowacje społeczne w gminach i/lub przedsiębiorstwach

5. Projekty unijne, glokalizacja i rezyliencja miejskiej przestrzeni

6. Perspektywa finansowa 2014-2020 jako narzędzie polityki spójności

7. Strategiczne partnerstwa nauka-biznes-samorząd

8. Funkcjonowanie podmiotów świadczących usługi publiczne:

edukacyjne, kulturowe, transportowe, rekreacyjne,

infrastrukturalne, wspierania biznesu itp.



Zakres tematyczny seminarium:

dr hab. Małgorzata Pięta-Kanurska, prof. UE

1. Metropolizacja przestrzeni

2. Konwergencja przestrzeni społeczno-ekonomicznej

3. Rola społeczności lokalnej w rozwoju miast

4. Najnowsze koncepcje rozwoju miast

5. Fundusze i Programy Unii Europejskiej jako środki 

wspierające zrównoważony rozwój miast

6. Kapitał kreatywny metropolii, sektor kreatywny

7. Gospodarka oparta na wiedzy a rozwój przestrzenny

8. Samorząd terytorialny w Europie



dr hab. Dorota Rynio, prof. UE

1. Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych  i wiejskich.

2. Polityka miejska w kraju i Europie.

3. Polityka regionalna i lokalna.

4. Przestrzeń publiczna.

5. Gospodarowanie marką  przestrzeni  (marka miasta,  gminy, 
produkty regionalne i lokalne).

6. Rozwój społeczno-gospodarczy miasta.

7. Kreatywność  i innowacyjność  miasta, gminy oraz obecnego 
tam zasobu ludzkiego.

8. Procesy inwestycyjne w przestrzeni miejskiej.

9. Zarządzanie nieruchomościami i pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami.

10. Planowanie przestrzenne i urbanistyka.

Zakres tematyczny seminarium:



dr hab. Andrzej Sztando, prof. UE

Zakres tematyczny seminarium:

1. Zarządzanie strategiczne i operacyjne w samorządzie 
gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

2. Budowa i wdrażanie planów rozwoju w samorządzie 
gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

3. Realizacja zadań gmin, powiatów i województw w zakresie 
ochrony środowiska, drogownictwa, wodociągów, 
kanalizacji, oświaty, gazyfikacji, elektryfikacji, pomocy 
społecznej, ochrony zdrowia, mieszkalnictwa, sportu, 
rekreacji, kultury, sztuki, komunikacji publicznej, 
komunikacji społecznej, gospodarki odpadami, promocji, 
bezpieczeństwa i porządku publicznego.

4. Wspieranie rozwoju podmiotów gospodarczych przez 
gminę, powiat i województwo oraz działalność specjalnych 
stref ekonomicznych.



dr hab. Alicja Zakrzewska-Półtorak, prof. UE

Zakres tematyczny seminarium:

1. Czynniki lokalizacji kształtujące rynek nieruchomości 
mieszkaniowych

2. Czynniki lokalizacji wpływające na rynek powierzchni 
usługowych i produkcyjnych

3. Kształtowanie przestrzeni miejskich

4. Przejawy i konsekwencje ładu i chaosu przestrzennego

5. Smart city, miasta zrównoważone, miasta kreatywne, miasta 
wiedzy – wdrażanie nowoczesnych koncepcji rozwoju 
przestrzennego miast

6. Rewitalizacja przestrzeni zurbanizowanych

7. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne terenów 
miejskich i wiejskich


