
Znak sprawy  

 

         

     

Uchwała Rady Programowej grupy kierunków studiów: gospodarka przestrzenna oraz 

zintegrowane planowanie rozwoju z dnia 30.11.2021 roku  

dotycząca wykazu zagadnień na egzamin dyplomowy  

na kierunku Zintegrowane Planowanie Rozwoju 
 

 

Na podstawie § 133 pkt 2 i 6 Statutu UAM Rada Programowa uchwala co następuje:  

 

 

§ 1 

Ustanawia się wykaz zagadnień na egzamin dyplomowy dla kierunku Zintegrowane Planowanie 

Rozwoju. 

 

§ 2 

Wykaz zagadnień o którym mowa § 1 niniejszej uchwały zawarty został w załączniku 1  

 

 

 

   Przewodnicząca Rady 

 

dr hab. Joanna Dominiak, prof. UAM 
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Załącznik nr 1 

Wykaz zagadnień na egzamin dyplomowy dla kierunku Zintegrowane Planowanie Rozwoju. 

 
 

1. Podstawy planowania rozwoju jako polityki publicznej   

2. Uwarunkowania zintegrowanego planowania rozwoju. Rozwój zrównoważony jako 

nadrzędna idea konkretyzująca założenia zintegrowanego planowania rozwoju  

3. Zintegrowane planowanie rozwoju na poziomie państwa i regionu – proces i 

dokumenty  

4. Region i regionalizacja i ich znaczenie na gruncie społeczno-ekonomicznej analizy 

przestrzennej  

5. Zarządzanie projektami – założenia i operacjonalizacja  

6. Wyzwania i instrumenty polityki gospodarczej w Polsce   

7. Metody i techniki diagnozowania obszarów rozwoju społeczno-gospodarczego oraz 

syntezy ustaleń diagnostycznych  

8. Organizacja systemu wdrażania strategii rozwoju  

9. Metody analizy przestrzennej w zintegrowanym planowaniu rozwoju  

10. Planowanie przestrzenne w skali lokalnej   

11. Strategie rozwoju terytorialnego – cel opracowania i struktura  

12. Systemy infrastruktury technicznej – rodzaje, zasady planowania i projektowania  

13. Projektowanie architektoniczno-urbanistyczne – zasady projektowania obszarów 

zurbanizowanych, osiedli mieszkaniowych, przestrzeni publicznych, etc.  

14. Partycypacja społeczna w planowaniu rozwoju   

15. Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju  

16. Demograficzne i społeczno-kulturowe uwarunkowania rozwoju  

17. Rodzaje obszarów funkcjonalnych i metody ich delimitacji  

18. Proces integracji zarządzania terytorialnego w obszarach metropolitalnych   

19. Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce - struktura terytorialna, organy, zadania i 

kompetencje  

20. Źródła finansowania samorządu terytorialnego w Polsce  

21. Problemy i kierunki rozwoju współczesnych obszarów wiejskich  

22. Problemy i kierunki rozwoju współczesnych miast   

23. Rewitalizacja miast i obszarów wiejskich   

24. Znaczenie i kształtowanie terenów zieleni w miastach i na obszarach wiejskich  
 

 


