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Potrzeby i wyzwania współczesnego kształcenia 

 
 

• Wymogi organizacyjno-prawne 

• Dylematy kształcenia - profil akademicki czy profil praktyczny? 

• Umiędzynarodowienie kształcenia 

• Procesy demograficzne i ich konsekwencje 

• Konkurencja na rynku usług edukacyjnych 

• Chaos i szum informacyjny 

• Rozwój kompetencji społecznych 

• Wdrażanie innowacyjnych form i metod kształcenia  - konieczność czy niezbędne 
minimum? 

 
 
 

 
 
 



Uwarunkowania prawno-instytucjonalne 

  

- Wymogi ustawy o szkolnictwie 
wyższym i rozporządzeń  

- Polityka edukacyjna i rozwiązania 
organizacyjne  uczelni 

- Oferta edukacyjna  szkół wyższych  
i jej atrakcyjność na rynku usług 
edukacyjnych 

Potrzeby i oczekiwania studentów oraz pracodawców 

- Artykułowane potrzeby 
studentów w zakresie kształcenia 

- Monitoring karier zawodowych 

 - Dostępność staży i praktyk 

- Identyfikacja potrzeb 
pracodawców 

- Współpraca,  uczelnia wyższa-
podmioty otoczenia społeczno-
gospodarczego 

Dobre praktyki  

 - Poszukiwanie inspiracji i dobrych 
wzorców w kraju i za granicą  

 - Wymiana informacji na temat 
form zajęć i metod dydaktycznych 

  

 
Uwarunkowania organizacji procesu kształcenia 
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Powołanie zespołu konsultacyjnego (czterech ekspertów + 
zaproszeni goście+ zespół projektowy), dyskusje moderowane  

Badania ankietowe wśród studentów kierunku Gospodarka 
Przestrzenna  na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym  

Badania ankietowe wśród kadry menadżerskiej instytucji 
publicznych (urzędy miast woj. łódzkiego) 

Wizyta studyjna w Oslo – konsultacje i dyskusje środowiskowe 
(dwie uczelnie publiczne,  Urząd Miasta, Biuro  Planowania 

Przestrzennego) 

 
Etapy przygotowania programu kształcenia 

 



Studia stacjonarnych  I stopnia -  3 letnie o profilu praktycznym 
 

orientacja treści kształcenia wokół zagadnień miejskich - aktualnych problemów społeczno-
gospodarczych i środowiskowych współczesnych miast i ich obszarów funkcjonalnych; 

 
oparcie procesu dydaktycznego na ścisłej współpracy z praktykami zaangażowanymi w „życie” miasta oraz 

instytucjami publicznymi miasta Łodzi i regionu łódzkiego; 
 

szerokie wykorzystanie inteaktywnych metod dydaktycznych, technik blended learningu oraz 
nowoczesnego oprogramowania komputerowego dla podniesienia skuteczności i efektywności 

kształcenia; 
 

wyeksponowanie roli i znaczenia kompetencji miękkich w ramach poszczególnych przedmiotów  
oraz pracowni specjalistycznych;  

 
nabywanie przez studenta umiejętności projektowania kariery zawodowej i elastycznego poruszania się 

na rynku pracy (m.in. zajęcia obowiązkowe: Budowanie ścieżki kariery zawodowej). 
 

 
 
 
 
 

 

Ekonomia miasta zrównoważonego – idea kształcenia 



Konstrukcja logiczna kierunku 
Ekonomia miasta zrównoważonego 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 





Projekt: EkoMiasto. Kształcenie na rzecz zrównoważonego, inteligentnego  
i partycypacyjnego rozwoju miast 

 

Cel projektu: przygotowanie kompleksowej oferty dydaktycznej 
 

 opracowanie autorskiego programu kształcenia Ekonomia miasta zrównoważonego 

 przygotowanie ogólnodostępnych 4 podręczników  

 zaprojektowanie w procesie dydaktycznym innowacyjnych metod i technik kształcenia 

 wykorzystywanie w procesie dydaktycznym nowoczesnych technologii 
informatycznych i specjalistycznego oprogramowania 

 realizacja w szkołach ponadgimnazjalnych regionu łódzkiego otwartych 
wykładów/warsztatów  

 
Czas trwania projektu: 17 miesięcy (od 01-2015 do 05-2016) 
Kierownik projektu: dr hab. Aleksandra Nowakowska, prof. UŁ 
Kierownik merytoryczny projektu: dr Agnieszka Rzeńca 



KATEDRA GOSPODARKI REGIONALNEJ I ŚRODOWISKA 
UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO 

przy współpracy 
Zespołu Problemowego ds. Kształcenia Kadr z Zakresu Gospodarki Przestrzennej KPZK PAN 

oraz Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku Studiów Gospodarka Przestrzenna 

Konferencja naukowa 
 

 EkoMiasto. Wiedza i kompetencje dla potrzeb 
zrównoważonego rozwoju miast 

 

15 kwietnia 2016 r. 

 

 

Konferencja poprzedzona zostanie uroczystością odsłonięcia tablicy 

pamiątkowej poświęconej Profesorowi Jerzemu Regulskiemu. 

 



09.30 – 10.00  Rejestracja uczestników 
 
10.00 – 10.45 
Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Profesorowi Jerzemu Regulskiemu 
 
11.00 – 12.30 Otwarcie konferencji 
Sesja plenarna 
„Profesjonalizacja kadr zarządzających miastem z perspektywy wyzwań zrównoważonego rozwoju” 
 
13.30 – 14.45 
Dyskusja panelowa 
„Integracja, partycypacja, kreatywność w działaniu. Kształtowanie kompetencji menedżerów miejskich” 
 
15.00 – 16.15 
Dyskusja panelowa 
„Partnerstwo i współdziałanie w procesie dydaktycznym na rzecz zrównoważonego rozwoju miast. 
Doświadczenia i praktyka” 
 
16:15 – 16.30 
Podsumowanie i zamknięcie konferencji 

Program ramowy 



www.region.uni.lodz.pl/ekomiasto 
 

www.facebook.com/EkoMiastoUL/ 
 

http://informatory.uni.lodz.pl/wydzial-ekonomiczno-socjologiczny/ekomiasto/ 
 

 
 

Dziękuję za uwagę 
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