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1.1. Kierunek „Ekonomia miasta zrównoważonego” 
       – odpowiedź na wyzwania w rozwoju współczesnych miast 
 

Europa jest jednym z najbardziej zurbanizowanych kontynentów na świecie. 
Obecnie ponad 2/3 jej ludności mieszka na obszarach miejskich i odsetek ten stale 
wzrasta. Miasta są także kluczowymi węzłami rozwoju – miejscami koncentracji po-
tencjału gospodarczego, kumulacji kreatywności i innowacji oraz ośrodkami usług 
świadczonych na rzecz otaczających je obszarów. Są to silne centra wzrostu gospo-
darczego i społecznego. 

Miasta mają kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju Unii Europej-
skiej. Ich  rozkwit istotnie determinują przemiany w całej Unii Europejskiej w ujęciu 
gospodarczym, społecznym i przestrzennym. Dlatego też miasta mają zasadnicze 
znaczenie dla pomyślnego wdrażania Strategii „Europa 2020”. Wyzwaniem dla nich 
jest zapewnienie równego dostępu do usług środowiskowych (wody, energii, tere-
nów zielonych) i bezpieczeństwa energetycznego oraz inicjowanie działań na rzecz 
adaptacji do zmian klimatu. Istotnym warunkiem rozwoju terytorialnego jest zaso-
booszczędne gospodarowanie, szczególnie w kontekście ograniczenia konsumpcyj-
nego trybu życia generującego olbrzymie ilości odpadów, rozwój innowacyjnej, „zie-
lonej gospodarki” oraz zapewnienie zdrowych warunków dla rozwoju społeczności 
miejskich (w tym eliminacja i neutralizacja zanieczyszczeń). 

Dużym wyzwaniem staje się także problem rozlewania się miast oraz rozprze-
strzeniania osiedli o niskiej gęstości zaludnienia. Powoduje to, że świadczenie usług 
publicznych jest coraz bardziej kosztowne i trudne, zasoby naturalne są nadmiernie 
eksploatowane, sieci transportu publicznego są niewystarczające. Skutkuje to roz-
wojem indywidualnej komunikacji samochodowej i kongestią w miastach. Miejskie 
ekosystemy są pod presją – niekontrolowany rozwój miast zagraża różnorodności 
biologicznej i zwiększa ryzyko wystąpienia problemów środowiskowych. Procesy 
te stanowią jedno z głównych zagrożeń zrównoważonego rozwoju terytorialnego.

Zmiany demograficzne prowadzą do powstania szeregu wyzwań, odmiennych 
dla różnych miast, takich jak starzenie się społeczeństwa, zmniejszanie się miast 
lub intensywne rozrastanie się przedmieść. W Europie nie ma już ciągłego i po-
wszechnego wzrostu gospodarczego, a w wielu miastach (w szczególności w Europie 
Środkowej i Wschodniej, ale również w starych przemysłowych miastach w Europie 
Zachodniej) istnieje poważne zagrożenie stagnacją lub spowolnieniem gospodar-
czym, które skutkuje bezrobociem i zwiększaniem się nierówności dochodowych. 
W wielu miastach obserwuje się zwiększające się dysproporcje w poziomie życia 
oraz pogłębiające się zubożenie mieszkańców przejawiające się złymi warunkami 
mieszkaniowymi, dostępem do szkolnictwa na niskim poziomie, bezrobociem oraz 
utrudnionym dostępem do niektórych usług (opieki zdrowotnej, transportu) [Eu-
ropean Commission, 2011].

Ostatni kryzys gospodarczy spotęgował negatywne skutki polaryzacji społecz-
nej i gospodarczej oraz doprowadził do stopniowego wycofywania się z pozycji 
państwa opiekuńczego w większości krajów europejskich. Nawet w najbogatszych 
naszych miastach coraz większym problemem staje się segregacja społeczna i prze-
strzenna. Procesy segregacji przestrzennej powodują, że grupom o niskich docho-
dach i zmarginalizowanym jest coraz trudniej odnaleźć się rynku mieszkaniowym. 
Wzrastająca liczba wykluczonych społecznie mieszkańców może prowadzić do po-
wstawania enklaw biedy i zamkniętych subkultur o negatywnym systemie wartości.

Tak ogólna charakterystyka przemian dokonujących się w miastach jednoznacz-
nie wskazuje, że rozwój społeczno-gospodarczo-przestrzenny współczesnego świa-
ta w dużej mierze zależeć będzie od procesów zachodzących w miastach. „Miasta 
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stoją przed bezprecedensowymi demograficznymi, środowiskowymi, gospodar-
czymi, społecznymi i przestrzennymi wyzwaniami. Świat jest »miejski«, a miasta są 
źródłem jego rozwoju. To, jak będziemy rozwijać nasze miasta, miasteczka i wsie  
w nadchodzących latach, będzie miało wpływ na jakość życia milionów ludzi i będzie 
stanowiło dziedzictwo dla przyszłych pokoleń” [UN-HABITAT, 2013].

Złożoność systemów miejskich jest dużym wyzwaniem w procesach zarządza-
nia. Dodatkowym problemem pozostaje fakt, że granice administracyjne miast nie 
odzwierciedlają już fizycznych, społecznych, gospodarczych, kulturalnych czy śro-
dowiskowych systemów miejskich, a natura problemów i wyzwań w rozwoju miast 
wymusza poszukiwanie nowych form elastycznego zarządzania. W konsekwencji 
konieczna jest reorientacja polityki rozwoju i stosowanie nowym metod i narzędzi 
zarządzania miastami i ich obszarami funkcjonalnymi (Place Based Policy).

Reasumując, jednostki samorządu terytorialnego, w tym szczególnie miasta, 
wymagają dziś interdyscyplinarnego podejścia oraz umiejętności zintegrowanego 
zarządzania i sterowania procesami rozwoju. W obszarach zurbanizowanych do-
strzegalna jest szczególnie konieczność zarządzania zgodnie z duchem zrównowa-
żonego rozwoju, ponieważ to one w największym stopniu wpływają na przekształca-
nie środowiska przyrodniczego i są kluczowym źródłem emisji zanieczyszczeń oraz 
konsumentem energii. 

W Unii Europejskiej i Polsce toczy się obecnie dyskusja na temat konieczności 
uznania polityki miejskiej za jedną z kluczowych polityk publicznych, co pozwala pro-
gnozować w niedalekiej przyszłości rosnący popyt na specjalistów w tej dziedzinie 
– zatrudnianych zarówno w sektorze publicznym (przede wszystkim w samorządach 
miejskich), jak i prywatnym (m.in. w firmach doradczych, firmach z zakresu ochrony 
środowiska czy obsługi nieruchomości), oraz w organizacjach pozarządowych (de-
terminujących tzw. ruchy miejskie). Jest to wyzwanie dla systemu edukacji na pozio-
mie wyższym, który powinien wypełnić tę lukę kompetencyjną i szybko zareagować 
na zmieniające się potrzeby runku pracy.

Odpowiedzią na wyzwania, przed jakimi stoją miasta i wyższe uczelnie, jest nowy 
kierunek studiów „Ekonomia miasta zrównoważonego”, powstający dzięki wsparciu 
finansowemu ze środków funduszy norweskich (projekt EkoMiasto. Kształcenie na 
rzecz zrównoważonego, inteligentnego i partycypacyjnego rozwoju miast, nr projek-
tu: FSS/2014/HEI/W/0081/U/0026). Miasta potrzebują specjalistów, którzy kom-
pleksowo i profesjonalnie będą umieli kształtować zintegrowaną politykę rozwoju 
i zarządzać sektorem publicznym. Kierunek „Ekonomia miasta zrównoważonego” 
łączy zagadnienia z zakresu ekonomii, funkcjonowania społeczności miejskich, za-
gospodarowania przestrzeni oraz ekologii miasta. 

1.2. Kierunek „Ekonomia miasta zrównoważonego” 
       – nowoczesna edukacja na poziomie wyższym 

W ostatnich dwóch dekadach w Unii Europejskiej toczy się intensywna dys-
kusja na temat funkcji i znaczenia wyższych uczelni we współczesnej gospodarce. 
Powszechne stało się stwierdzenie, że działanie europejskich uniwersytetów jest 
nieadekwatne do wyzwań, jakie wyznacza zwiększona konkurencja w globalnym 
środowisku gospodarczym. Wśród często wymienianych powodów tej sytuacji eks-
ponowane są: przestarzałe systemy regulacyjne i systemy zarządzania tworzące sil-
ne bariery kooperacji pomiędzy uniwersytetami a innymi instytucjami, bardzo słabe 
bodźce do interakcji ze światem biznesu, nadmierna specjalizacja w konkretnych 
dyscyplinach, kosztem transdyscyplinarnego podejścia do badań i kształcenia czy 
zbyt niskie wydatki na naukę i edukację na poziomie wyższym.
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Wskazywany jest fakt, że wyższe uczelnie bardziej niż dotychczas powinny ak-
tywnie włączyć się w kształtowanie procesów rozwojowych w środowisku lokalnym. 
Pojawiły się nowe oczekiwania wobec wyższych uczelni – zbliżenia ich aktywności 
do potrzeb gospodarki i włączenia w proces budowania zdolności innowacyjnych 
gospodarki. W konsekwencji powszechne stało się stwierdzenie, że tradycyjny mo-
del wyższej uczelni – „wyizolowanej wyspy wiedzy” – nie przystaje do wymogów 
współczesnej gospodarki. Dotychczasowy model uniwersytetów opartych na edu-
kacji i badaniach powinien zostać poszerzony o nowe funkcje – aktywne kreowanie 
procesów rozwojowych poprzez zbliżenie swej działalności do potrzeb rynkowych. 
W gremiach politycznych Europy panuje dość powszechna zgoda, że wyższe uczelnie 
powinny odgrywać ważniejszą rolę w tworzeniu wzrostu gospodarczego i nowych 
miejsc pracy [Nowakowska, 2014].

Postulowana zmiana funkcji wyższych uczelni jest m.in. konsekwencją długiej 
debaty toczącej się w Unii Europejskiej w ramach tzw. procesu bolońskiego, pod-
kreślającego konieczność dostosowywania systemów szkolnictwa wyższego i na-
uki do zmieniających się wymagań społecznych oraz postępu wiedzy naukowej. Po-
chodną tego procesu jest daleka transformacja modelu funkcjonowania wyższych 
uczelni oraz stworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego jako klucza 
do zwiększenia mobilności i zatrudnienia oraz innowacyjności i konkurencyjności 
gospodarki.

W konsekwencji wyrasta nowa idea funkcjonowania wyższych uczelni określa-
na mianem uniwersytetów III generacji. Uniwersytety te postrzegane są jako nowa 
jakość myślenia oraz działania instytucji naukowych i edukacyjnych, gdzie dokonu-
je się szerokie otwarcie na współpracę z praktyką (głównie lokalnymi instytucjami 
publicznymi, organizacjami pozarządowymi czy firmami) oraz na budowę zdolno-
ści przedsiębiorczych wśród studentów, doktorantów i pracowników naukowych. 
Główne filary edukacyjnych wyzwań i postulaty zmian wobec wyższych uczelni 
dotyczą [Nowakowska, 2014]: 

1) zmian modelu kształcenia – kluczowe działania to: uelastycznienie oferty 
edukacyjnej i rozwój multidyscyplinarności kształcenia; rozwój modelu edu-
kacji przez całe życie; zwiększenie mobilności instytucjonalnej i sektorowej 
studentów i pracowników akademickich; poprawa przepływu informacji na 
rynku pracy oraz większe dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb gospo-
darki przy jednoczesnej reorientacji kształcenia na kierunki i umiejętności 
praktyczne (udział praktyków w kształceniu, zwiększenie modułów kształce-
nia aktywnego – projektowego, rozwój systemu staży i praktyk zawodowych);

2) budowania przedsiębiorczych postaw wśród studentów i absolwentów – 
kluczowe działania to: wprowadzenie powszechnych zajęć projektowych  
z zakresu przedsiębiorczości, poszerzenie oferty wyższych uczelni o projekty 
preinkubacji i inkubacji przygotowujące do praktycznego wykorzystania zdo-
bywanej wiedzy we własnej firmie; 

3) współtworzenia lokalnego środowiska przedsiębiorczości i innowacyjno-
ści – kluczowe działania to: rozwój kanałów komunikacji i relacji sieciowych  
z podmiotami lokalnymi, tworzenie partnerskich i wielopodmiotowych pro-
jektów współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym oraz nauki z insty-
tucjami publicznymi umożliwiających powstawanie mechanizmów synergii  
i efekty win-win.

Działalność edukacyjna wyższych uczelni w nowym modelu ich funkcjonowa-
nia koncentruje się na kształceniu adekwatnym do potrzeb lokalnych pracodawców. 
Wyższe uczelnie nie mogą ograniczać się już tylko do kształcenia i przekazywania 
wiedzy teoretycznej, ale akcent wyraźnie przesunięty zostaje w stronę kształcenia 
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praktycznego (wyższe kształcenie zawodowe, zatrudnianie doświadczonych prakty-
ków jako wykładowców), zaś profile kształcenia coraz częściej są pochodną potrzeb 
lokalnego rynku i lokalnych specjalizacji gospodarczych. Rozbudowaniu ulega także 
oferta kształcenia ustawicznego, zorientowana na praktyczne umiejętności – stu-
dia podyplomowe czy szkolenia. Wyzwaniem dla wyższych uczelni staje się także 
współpraca z instytucjami publicznymi w zakresie monitorowania rynku pracy  
i profilowania kierunków studiów, szczególnie unikatowych i specjalistycznych. Idea 
uniwersytetu III generacji kładzie akcent na przedsiębiorcze kształcenie, gdzie ab-
solwenci wchodzący na rynek cechują się samodzielnością myślenia i działania oraz 
proaktywnymi i innowacyjnymi postawami [Cieslik, Guliński, Matusiak, Skala-Poź-
niak, 2011].

Kształcenie kadr dla innowacyjnej gospodarki – główne wyzwania

Źródło: opracowanie własne

 ► Tworzenie unikatowych i specjalistycznych kierunków kształcenia w odpowiedzi 
na potrzeby lokalne/regionalne.

 ► Kooperacja z pracodawcami w profilowaniu kierunków i programów kształcenia.
 ► Rozwijanie umiejętności i kompetencji praktycznych, potrzebnych na rynku pracy 

(m.in. poprzez zatrudnianie doświadczony praktyków w danej dziedzinie).
 ► Rozwijanie kompetencji społecznych pozwalających na płynne i elastyczne poru-

szanie się absolwentów na rynku pracy krajowym i zagranicznym. 
 ► Rozwój oferty edukacji ustawicznej.
 ► Tworzenie systemu stypendiów, staży i nagród dla studentów osiągających ponad 

przeciętne sukcesy.
 ► Wspólny z instytucjami administracji publicznej monitoring potrzeb i identyfika-

cja lokalnych/regionalnych trendów rynku pracy.

Odpowiedzią na te wyzwania jest kierunek „Ekonomia miasta zrównoważone-
go”, którego model kształcenia zorientowany jest na budowanie interdyscyplinar-
nej wiedzy, praktycznych umiejętności, z wykorzystaniem nowych form i narzędzi 
dydaktycznych. To kierunek praktyczny o charakterze nowatorskim, zakładając 
duży udział kształcenia praktycznego w procesie dydaktycznym. W jego programie 
zaoferowano nowy, zintegrowany modułowo model kształcenia. Ta innowacyjność 
kształcenia polega na:

 ►  orientacji treści kształcenia wokół zagadnień miejskich – aktualnych proble-
mów społeczno-gospodarczych i środowiskowych współczesnych miast i ich 
obszarów funkcjonalnych;

 ►   modułowej konstrukcji programu kształcenia i planów studiów, której istotą 
jest ścisła integracja modułów tematycznych oraz pracowni specjalistycz-
nych;

 ►  oparciu procesu dydaktycznego na ścisłej współpracy z praktykami zaangażo-
wanymi w „życie” miasta oraz instytucjami publicznymi miasta Łodzi i regionu 
łódzkiego;

 ►  szerokim wykorzystaniu technik blended learningu oraz nowoczesnego opro-
gramowania komputerowego do podniesienia skuteczności i efektywności 
kształcenia;

 ► zastosowaniu interaktywnych metod dydaktycznych pozwalających nabywać 
wiedzę i umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne pożądane na 
rynku pracy;
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 ► wyeksponowaniu roli i znaczenia kompetencji miękkich w ramach poszcze-
gólnych przedmiotów oraz pracowni specjalistycznych; 

 ► nabywaniu przez studenta umiejętności projektowania kariery zawodowej  
i elastycznego poruszania się na rynku pracy (m.in. zajęcia obowiązkowe: Bu-
dowanie ścieżki kariery zawodowej).

Ważnym aspektem kształcenia na kierunku „Ekonomia miasta zrównoważone-
go” jest także kształtowanie postaw i umiejętności aktywnego współuczestnictwa 
oraz współodpowiedzialności studentów za rozwój miasta i wspólnoty lokalnej.  
W tym celu uczymy studentów wrażliwości i odpowiedzialności za rozwój „małej 
ojczyzny” oraz aktywnego uczestnictwa w życiu lokalnym. Na kierunku „Ekonomia 
miasta zrównoważonego” chcemy kształcić menedżerów miejskich, ludzi zdolnych 
kształtować procesy rozwoju zrównoważonego.

1.3. Kierunek „Ekonomia miasta zrównoważonego” 
        – nowatorska logika i specyfika kształcenia 

Program kształcenia na kierunku „Ekonomia miasta zrównoważonego” jest 
pierwszą w Polsce, kompleksową ofertą dydaktyczną, której osią kształcenia jest 
miasto i jego zintegrowany rozwój. Adresatem są przede wszystkim absolwenci 
szkół ponadgimnazjalnych, młodzież interesująca się wielowymiarowym rozwojem 
miast oraz jego współczesnymi problemami. Głównym celem studiów na tym kie-
runku jest wykształcenie specjalistów przygotowanych do zarządzania miastami, 
zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Kształcenie to daje możliwość zdobycia 
praktycznej wiedzy poprzez silne osadzenie procesu edukacji w relacjach z otocze-
niem, co bezpośrednio przełożyć się powinno na wysokie kompetencje absolwentów 
i budowanie świadomości i wrażliwości na kwestie miejskie.

Rysunek 1.2. Logika i modułowy układ kształcenia na kierunku  „Ekonomia miasta zrów- 
noważonego”

Źródło: opracowanie własne

Wiedza podstawowa

I ROK II ROK

III ROK

Integracja wiedzy

Integracja 
i profesjonalizacja/

specjalizacja
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Studia pierwszego stopnia na kierunku „Ekonomia miasta zrównoważonego” 
mają charakter praktyczny, koncentrują się na kształceniu wysokiej klasy specja-
listów w zakresie zrównoważonego, inteligentnego i partycypacyjnego rozwoju 
miast. Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne pozwolą na aktywne 
uczestnictwo i kształtowanie procesu rozwoju. Absolwenci kierunku zostaną przy-
gotowani do pracy w organizacjach publicznych, prywatnych oraz podmiotach sek-
tora obywatelskiego, działających na rzecz odpowiedzialnego zaspokajania potrzeb 
społeczności miejskich i funkcjonowania miast.

Logika kształcenia na kierunku „Ekonomia miasta zrównoważonego” integruje 
trzy wymiary nauczania:

 ► po pierwsze, kształcenie będzie miało charakter poznawczo-praktyczny (po-
przez pokazywanie, inscenizowanie lub symulowanie pełnych obrazów prze-
biegu zdarzeń i realizacji projektów i ich konsekwencji); 

 ► po drugie, kształcenie będzie miało charakter integrujący (integracja wiedzy 
z różnych obszarów w celu określania efektywnych społecznie, ekonomicznie 
i środowiskowo strategii działania na rzecz rozwoju miast); 

 ► po trzecie, kształcenie będzie miało charakter specjalizujący (od wiedzy ba-
zowej do pogłębionej praktyką specjalizacji) (rys. 1.1).

 Program kształcenia na kierunku „Ekonomia miasta zrównoważonego” integruje 
treści ekonomiczne, społeczne i środowiskowe. Wiedza teoretyczna i praktyczna 
zorganizowana została w formie modułów tematycznych. Moduły są obszarami de-
finiującymi zakres funkcjonowania i pożądane pola stymulowania rozwoju nowo-
czesnych miast. Stanowią zarazem czytelną definicję kierunku, ukazującą strukturę 
i logikę treści merytorycznych.

Na pierwszym roku studenci zostaną wyposażeni w wiedzę podstawową (kom-
petencje bazowe) podzieloną na cztery moduły: Ekonomia sektora publicznego, 
Socjologia miasta, Samorząd i instytucje miejskie, Ekologia miasta. Na drugim roku 
studenci uczestniczyć będą w modułach pozwalających zrozumieć i uchwycić po-
wiązania między ekonomicznymi, społecznymi, przestrzenno-środowiskowymi oraz 
instytucjonalnymi aspektami funkcjonowania miasta. Oznacza to, że kompetencje 
integrujące zdobywane będą przez studentów w czterech modułach: Gospodarka 
miejska, Zrównoważony rozwój miast, Rewitalizacja miast, Zarządzanie i marketing 
miasta. Na trzecim roku natomiast studenci poprzez wybór jednej z trzech pracowni 
specjalistycznych (Zintegrowany rozwój miasta – profil środowiskowy, Zintegrowa-
ny rozwój miasta – profil gospodarczy, Zintegrowany rozwój miasta – profil społecz-
ny) będą jednocześnie pogłębiać i integrować wiedzę i umiejętności oraz nabywać 
kompetencje specjalistyczne (rys. 1.2).

Przygotowany program kształcenia daje studentowi możliwość zdobycia pod-
stawowej wiedzy i kompetencji, pokazuje i uczy, jak integrować i identyfikować 
współzależności między różnymi sferami funkcjonowania miasta. W konsekwen-
cji na ostatnim etapie dydaktycznym dokonuje się profesjonalizacja i pogłębiona 
specjalizacja kształcenia studenta, który w ramach wybranej przez siebie pracowni 
specjalistycznej uczy się i testuje, jak aplikować postulaty i zasady koncepcji rozwoju 
zrównoważonego w praktyce.

Studia na kierunku „Ekonomia miasta zrównoważonego” mają charakter prak-
tyczny, tj. zakładający zarówno dużą liczbę zajęć praktycznych (ponad 60% pkt 
ECTS), jak i znaczny udział praktyków w procesie kształcenia. Uwzględnione w pro-
gramie studiów przedmioty skoncentrowane są na praktycznych efektach kształ-
cenia, przy wykorzystaniu wiedzy uzyskanej na wcześniejszych etapach nauczania. 
Student zdobędzie umiejętności praktyczne oraz zdolność łączenia i wykorzystywa-
nia wiedzy z różnych przedmiotów, co oddziaływać będzie zarówno na efektywność 
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podejmowanych przez niego działań, jak i jego elastyczność i umiejętność dopaso-
wania się do potrzeb współczesnych rynków pracy w zakresie wiedzy, umiejętności, 
jak i pożądanych na rynku postaw społecznych.

Studia na kierunku „Ekonomia miasta zrównoważonego” prowadzone są przy 
współpracy z praktykami pracującymi w sektorze publicznym, prywatnym i społecz-
nym, zajmującymi się zrównoważonym i partycypacyjnym rozwojem miast. Przed-
stawiciele tych podmiotów współpracowali z Katedrą Gospodarki Regionalnej i Śro-
dowiska (Instytut Gospodarki Przestrzennej) w opracowaniu programu kształcenia 
na tym kierunku i materiałów dydaktycznych. W przyszłości będą prowadzić lub 
współprowadzić przedmioty objęte programem studiów oraz będą współorganizo-
wać ćwiczenia terenowe oraz praktyki zawodowe.

Program kształcenia akcentuje kształtowanie umiejętności praktycznych,  
co pozwala na specjalizację absolwenta i rozpoczęcie przez niego kariery w sekto-
rze publicznym, prywatnym lub społecznym (w zależności od wybranego modułu 
specjalistycznego). W szczególności, absolwent kierunku „Ekonomia miasta zrów-
noważonego” będzie przygotowany do pracy w:

1) instytucjach samorządu miejskiego i regionalnego, przede wszystkim w dzia-
łach związanych z zarządzaniem strategicznym, zarządzaniem transportem, 
ochroną środowiska, rewitalizacją, gospodarką mieszkaniową, polityką spo-
łeczną, pozyskiwaniem zewnętrznych środków finansowych, marketingiem  
i promocją, inwestycjami gospodarczymi;

Rysunek 1.2. Logika i modułowy układ kierunku  „Ekonomia miasta zrównoważonego”

Źródło: opracowanie własne
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2) administracji szczebla centralnego, szczególnie w obszarze polityki miejskiej 
i regionalnej, ochrony środowiska, bezpieczeństwa publicznego, rozwoju 
transportu, planowania przestrzennego;

3) przedsiębiorstwach, szczególnie tych, które wprowadzają nowoczesne tech-
nologie w zakresie ochrony środowiska i zarządzania energią, w firmach po-
średnictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzających nieruchomościami, 
w przedsiębiorstwach przeprowadzających audyty energetyczne budynków, 
pracowniach projektowania urbanistycznego, firmach doradczych i konsultin-
gowych wyspecjalizowanych w doradztwie dla samorządów, oraz agencjach 
public relations, wyspecjalizowanych w promocji samorządów miejskich;

4) sektorze społecznym, przede wszystkim w organizacjach pozarządowych 
specjalizujących się w działaniach miejskich i budowaniu społeczeństwa 
obywatelskiego.

Absolwent studiów licencjackich na kierunku „Ekonomia miasta zrównoważo-
nego” może kontynuować proces kształcenia na innych pokrewnych kierunkach 
studiach drugiego stopnia, gdzie na etapie rekrutacji i postawionych wymagań 
wstępnych konieczna jest wiedza i kompetencje zdobyte na tym kierunku. Potencjal-
nymi kierunkami kontynuowania kształcenia mogą być: gospodarka przestrzenna, 
ekonomia, rewitalizacja, geografia urbanistyczna, gospodarka nieruchomościami, 
administracja publiczna, a także studia III stopnia na kierunkach ekonomicznych, 
socjologicznych lub z zakresu geografii społeczno-gospodarczej. 

Rozpoznanie potrzeb rynku i proces konsultacji programu kształcenia dla kierunku „Ekonomia 
miasta zrównoważonego”

Źródło: opracowanie własne

W trakcie przygotowywania programu kształcenia dla kierunku „Ekonomia miasta 
zrównoważonego” dokonano analizy potrzeb rynku pracy. Diagnoza ta obejmowała 
identyfikację wiedzy, umiejętności i kompetencji potrzebnych w zarządzaniu miastem 
i polegała na:

 ► powołaniu Zespołu Konsultacyjnego złożonego z ekspertów i konsultantów 
zewnętrznych, pochodzących z sektora praktyki i obejmował przedstawicieli 
takich instytucji, jak: Urząd Miasta Łodzi, Zespół Parków Krajobrazowych Wo-
jewództwa Łódzkiego, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Miejska 
Pracownia Urbanistyczna, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Łódzka Agencja 
Rozwoju Regionalnego, organizacje pozarządowe i ruchy miejskie oraz sektor 
prywatny (firma Niebostan, Winergy Management). W ramach trzech spotkań 
odbyły się dyskusje na temat: (1) optymalnego modelu kształcenia oraz doce-
lowego profilu absolwenta, przyszłego pracownika służb miejskich i instytucji 
działających na rzecz miasta, (2) współpracy praktyków z akademikami, jak rów-
nież (3) budowania sieci współpracy i partnerstwa „środowiskowego” w zakresie 
kształcenia;

 ► przeprowadzeniu badań sondażowych w 27 instytucjach miejskich (luty–marzec 
2015) wśród pracowników administracji publicznej szczebla menedżerskiego na 
terenie województwa łódzkiego.

Zarówno spotkania dyskusyjne, jak i badania jakościowe pozwoliły na określenie 
zakresu wiedzy, potrzebnych umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do 
opracowania innowacyjnego programu kształcenia dla kierunku„Ekonomia miasta zrów-
noważonego”.
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Studenci studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku „Ekonomia miasta zrów-
noważonego” są zobowiązani w trakcie toku studiów do odbycia i uzyskania zalicze-
nia praktyk zawodowych. Ich celem jest zweryfikowanie i poszerzenie wiedzy zdoby-
tej w ramach zajęć dydaktycznych, jak również zdobycie praktycznych umiejętności  
i kompetencji społecznych o charakterze zawodowym, przydatny w późniejszej ka-
rierze studentów na rynku pracy. Praktyki zawodowe odbywają się po semestrze 
czwartym i rozliczane są w semestrze piątym. Praktyki zawodowe trwają 3 miesiące. 
Zaleca się, aby odbywane były w trybie praktyk ciągłych, jednak w uzasadnionych 
przypadkach (np. realizacji programu praktyk w różnych jednostkach) dopuszcza się 
możliwość odbycia praktyk w innym trybie. 

Na kierunku „Ekonomia miasta zrównoważonego” przewidziane są zajęcia 
prowadzone przez wykładowców spoza Uniwersytetu Łódzkiego. Będą to przede 
wszystkim praktycy, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem praktycznym wzbogacą 
proces dydaktyczny. W szczególności przewiduje się wykłady eksperckie, wspólne 
zajęcia akademików i praktyków oraz zajęcia mentoringowe, odbywane zarówno 
na Uniwersytecie Łódzkim, jak i w siedzibach instytucji partnerskich. Wśród wy-
kładowców wizytujących-praktyków należy wymienić przede wszystkim pracow-
ników Urzędu Miasta Łodzi, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 
Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, dziennikarzy lokalnych mediów, Łódzkiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. 
Planowane są także inne zajęcia prowadzone przez praktyków i pracowników innych 
ośrodków naukowo-dydaktycznych zarówno z kraju, jak i z zagranicy.

1.4. Kierunek „Ekonomia miasta zrównoważonego” 
        – integracja metod i narzędzi dydaktycznych

Proces dydaktyczny zaprojektowany na kierunku „Ekonomia miasta zrówno-
ważonego” opiera się na wykorzystaniu interaktywnych metod i form kształcenia, 
nowoczesnych narzędzi i technik oraz komplementarnych materiałów dydaktycz-
nych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom współczesnego studenta, zaplanowa-
no zastosowanie najnowszych metod i technik informacyjnych i komunikacyjnych. 
Zintegrowane różnorodne środki dydaktyczne stanowią spójną i atrakcyjną ofertę 
kształcenia. 

Atutami procesu dydaktycznego na kierunku „Ekonomia miasta zrównoważo-
nego” jest wykorzystanie nowoczesnego oprogramowania umożliwiającego iden-
tyfikację przemian zachodzących w świecie rzeczywistym oraz prowadzenie analiz  
i symulacji związanych ze środowiskiem i jego zmianami. Ważnym elementem, będą-
cym elastyczną formą nauczania, jest nauczanie w trybie zdalnym z wykorzystaniem 
platformy e-Campus. Zastosowanie metody blended learningu pozwoli na samodziel-
ną aktywność studenta oraz zwiększy skuteczność i efektywność procesu dydaktycz-
nego, czyniąc go jednocześnie bardziej interesującym. Wartym podkreślenia jest fakt 
ścisłej integracji procesu dydaktycznego w układzie materiały dydaktyczne – metody 
– techniki kształcenia, co ułatwia zdobywanie wiedzy i kształtowanie umiejętności 
studenta oraz rozwój i kumulację jego wiedzy, umiejętności oraz kompetencji spo-
łecznych. 

Kluczowe dla procesu dydaktycznego są cztery podręczniki stanowiące swoiste 
kompendium wiedzy na temat zrównoważonego, inteligentnego i partycypacyjne-
go rozwoju miast. Prezentują one uwarunkowania, problemy, wyzwania funkcjono-
wania współczesnych miast oraz pozwalają spojrzeć na nie z różnych perspektyw: 
środowiskowej, społecznej, gospodarczej i instytucjonalnej. Książki stanowią au-
torską próbę opisu kluczowych kategorii rozwoju współczesnych miast. W pozycji 
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Ekomiasto#Środowisko uwaga skoncentrowana jest na kwestiach uwarunkowań śro-
dowiskowych w rozwoju miast. Miasto traktowane jest tu jako specyficzny układ 
ekologiczny, system przyrodniczo-społeczno-gospodarczy. Treści publikacji Eko-
Miasto#Społeczeństwo zogniskowane są wokół problemów jakości i warunków życia  
w mieście oraz kreowania aktywności obywatelskich. Książka EkoMiasto#Gospodarka 
poświęcona jest ekonomicznym aspektom rozwoju miast oraz roli miast we współ-
czesnej gospodarce. Instytucjonalny wymiar procesów rozwoju miast podejmuje pu-
blikacja EkoMiasto#Zarządzanie, której treści dotyczą istoty polityki rozwoju miast  
i jej nowoczesnych narzędzi (rys. 1.3).

Publikacje te stanowią spójną, logiczną całość rozważań. Ich nowatorstwo po-
lega na integracji treści charakterystycznych dla różnych obszarów oraz wskazaniu 
ścisłych zależności i relacji. Interdyscyplinarne ujęcie poruszanych zagadnień umoż-
liwia zrozumienie i uchwycenie powiązań między ekonomicznymi, społecznymi, prze-
strzenno-środowiskowymi oraz instytucjonalnymi aspektami funkcjonowania miasta. 
Należy jednak podkreślić, iż każda z książek ma swój indywidualny charakter i można 
ją traktować samodzielnie, autonomiczne są również poszczególne rozdziały, które 
podejmują kompleksowo wybrany temat/obszar.

Rysunek 1.3. Publikacje wspierające proces kształcenia 

Źródło: opracowanie własne

Układ treści książek koresponduje z modułami kształcenia na kierunku „Ekono-
mia miasta zrównoważonego” oraz stanowi podstawę nauczania poszczególnych 
przedmiotów. Mimo, iż książki składają się z samodzielnych rozdziałów, nie mają 
charakteru zamkniętego, wręcz przeciwnie, zachęcają czytelnika do poszukiwania 
wiedzy w innych rozdziałach czy tomach publikacji. Odpowiadają one specyfice 
kształcenia na kierunku „Ekonomia miasta zrównoważonego”, mają charakter po-
znawczo-praktyczny (liczne przykłady, ilustracje etc.), integrujący oraz specjalizujący. 
Stanowią niezbędną bazę wiedzy o mieście i procesach jego rozwoju, dając podstawę 
do kształcenia umiejętności praktycznych. Poprzez swoją różnorodność mają rozbu-
dzać zainteresowania studentów, motywować do poszukiwania wiedzy oraz zgłębia-
nia zasygnalizowanych problemów. Prezentowane w książkach treści pozwalają na 
elastyczność kształcenia, dając szeroką, wieloelementową wiedzę oraz prezentują 
szeroki kontekst rozważań stanowiących jednocześnie jednolitą całość. 
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Ważnym elementem każdej z publikacji jest rozdział przygotowany w języku 
angielskim, który wpisuje się merytorycznie w tematykę książki. Podejmowane  
w nim problemy stanowią podstawę treści kształcenia przedmiotów realizowanych  
w języku angielskim. Celem przygotowania tychże rozdziałów jest również zaprezen-
towanie i przybliżenie czytelnikowi fachowego słownictwa w języku angielskim. 

Książki stanowią kompleksowy materiał dydaktyczny, dedykowany studentom 
różnych kierunków, nie tylko kierunku „Ekonomia miasta zrównoważonego”. W zu-
pełnie nowym wymiarze prezentują treści pożądane również na takich kierunkach 
kształcenia, jak: ochrona środowiska, gospodarka przestrzenna, administracja, archi-
tektura, ekonomia, zarządzanie, socjologia. Ze względu na szeroko ujętą tematykę oraz 
interdyscyplinarny charakter publikacje te będą cennym źródłem wiedzy dla pracow-
ników administracji publicznej, organizacji pozarządowych, ale i pasjonatów miasta.

Aby  dotrzeć do szerokiego grona odbiorów, zostały one przygotowane w wersji 
tradycyjnej – drukowanej (dystrybuowane nieodpłatnie) oraz w wersji elektronicz-
nej – ogólnodostępnej w Internecie (na stronie internetowej projektu EkoMiasto oraz 
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego). 

EkoMiasto#Zarządzanie koncentruje się na sposobach i narzędziach zarządzania 
miastami w warunkach prowadzenia polityki zrównoważonego rozwoju. Miasto trak-
towane jest tutaj jako szczególnie cenny system wymagający właściwej interpretacji 
i zrozumienia przez podmioty kształtujące jego obraz oraz determinujące procesy 
rozwojowe. W książce wyróżniono przede wszystkim te instrumenty i działania, któ-
re pozwalają efektywnie wzmacniać atrakcyjność i konkurencyjność miast zgodnie  
z postulatami nowej polityki miejskiej. Wyzwaniem w zakresie zintegrowanego  
i skutecznego oddziaływania na zachowania użytkowników miasta jest wykorzysty-
wanie szans oraz umiejętne dyskontowanie wartości własnych zasobów. 

Na początku książki podjęto próbę zdefiniowania warunków i filozofii współcze-
snego podejścia do zarządzania miastami. Następne rozdziały identyfikują metody 
i narzędzia zintegrowanego, strategicznego planowania rozwoju miast. Kolejne 
części pracy poświęcone są charakterystyce operacyjnego wykorzystania narzędzi 
zarządzania strategicznego w procesach zarządczych, obejmujących między innymi: 
marketingowe podejście do zarządzania miastem, metody i narzędzia wzorowane na 
organizacjach działających na otwartym rynku, zarządzanie projektami miejskimi. 
Odrębną część poświęcono charakterystyce procesów i narzędzi rewitalizacji. Jest 
to obszar w szczególny sposób oddziałujący na uruchamianie procesów rozwoju  
w centrach miast. Ostatni rozdział ma charakter uniwersalny wobec poprzednich, 
traktuje bowiem o potencjale nowoczesnych informatycznych narzędzi, które roz-
szerzają katalog instrumentów zarządzania o nową sferę opartą na przestrzeni wir-
tualnej.
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