Charakterystyka rynkowa Kierunku1
Nazwa Kierunku:

Zarządzanie miastem

Nazwa Specjalności:
Stopień studiów

I

Cel studiów na Kierunku (około 60 wyrazów)
 Podstawowym celem studiów na kierunku Zarządzanie miastem jest kształcenie specjalistów dla potrzeb
zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem miast i ich
obszarów funkcjonalnych.
 Kolejnym celem kształcenia jest dostarczenie wiedzy w dziedzinie funkcjonowania miasta oraz
umiejętności sprawnego zarządzania nim, ukierunkowanego na wspieranie dynamicznego i
zrównoważonego jego rozwoju.
 Ważnym elementem kształcenia jest zapoznanie studenta z możliwościami stałego usprawniania
zarządzania miastem poprzez zastosowanie nowoczesnych metod zarządzania w sferze instytucjonalnej,
ukierunkowanych na podnoszenie konkurencyjności jednostek terytorialnych i kreowanie warunków do
zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego.
 Celem studiów jest też wyposażenie studentów w umiejętności zastosowania w praktyce innowacyjnych
narzędzi wspierania procesów decyzyjnych w obszarze zarządzania miastem, z uwzględnieniem nowych
koncepcji rozwoju miast (w tym smart/intelligent city, circular economy itd.)

Adresaci Kierunku (około 60 wyrazów)


Kierunek Zarządzanie miastem adresowany jest do osób, które zainteresowane są zdobyciem wiedzy w
zakresie zintegrowanego i nowoczesnego zarządzania w mieście i jego obszarze funkcjonalnym.
 Adresatami kierunku są absolwenci szkół ponadgimnazjalnych chcący zdobyć wiedzę, umiejętności i
kompetencje niezbędne do pracy w instytucjach miejskich, takich jak urzędy miejskie, przedsiębiorstwa
komunalne czy spółki miejskie.
 Kandydaci na studia na kierunku Zarządzanie miastem powinni cechować się wrażliwością na problemy
społeczne, odpowiedzialnością oraz rzetelnym podejściem do wykonywanych obowiązków.

Zakres dostarczanej wiedzy, umiejętności i postaw2 (od 75 do 150 wyrazów)
 Kierunek Zarządzanie miastem dostarcza wiedzy w zakresie:
o definiowania podstawowych terminów z zakresu zarządzania miastem,
o analizowania i objaśniania procesów związanych z funkcjonowaniem miasta i jego obszaru
funkcjonalnego,
o wskazywania możliwości sprawnego i nowoczesnego zarządzania w mieście i jego obszarze
funkcjonalnym w oparciu o najlepsze praktyki zarządzania, z uwzględnieniem innowacji w tym zakresie.
 Program kierunku pozwala na zapoznanie studenta z najbardziej przydatnymi w praktyce:
o innowacyjnymi instrumentami wykorzystywanymi w procesie zarządzania miastem,
o nowoczesnymi metodami, w tym w szczególności rozwiązaniami instytucjonalnymi służącymi
budowaniu przewag konkurencyjnych jednostek terytorialnych oraz kreowaniu rozwoju społeczno –
gospodarczego,
o rozwiązaniami w zakresie współpracy i partnerstwa w jednostkach terytorialnych, w tym governance.
 Kształcenie w ramach kierunku Zarządzanie miastem oferuje studentowi możliwość rozwijania aktywnych
postaw zarówno w sferze pracy indywidualnej jak i zespołowej, wspiera kreatywność oraz rozwija zdolność
do konstruktywnego prezentowania własnych poglądów i opinii.
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Niepotrzebne skreślić
Resume efektów kształcenia szczegółowo opisanych w Sylwetce absolwenta
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Możliwość zatrudnienia3 (od 50 do 100 wyrazów)
 Absolwenci kierunku Zarządzanie miastem będą przygotowani do pełnienia funkcji administracyjnych i
zarządczych w instytucjach zarządzających miastem i jego obszarem funkcjonalnym.
 Uzyskana w trakcie studiów wiedza może być również przydatna w pełnieniu mandatów politycznych we
władzach samorządowych.
 Absolwenci kierunku będą posiadali wiedzę i umiejętności niezbędne dla kadr zarządzających jednostkami
organizacyjnymi samorządu terytorialnego.

Dodatkowe informacje
 Praktyki zawodowe studenci odbywać mogą w instytucjach i organizacjach jednostek samorządu
terytorialnego.
 Zajęcia na kierunku Zarządzanie miastem prowadzone będą przez wysoko wykwalifikowaną,
interdyscyplinarną kadrę naukowo – dydaktyczną oraz specjalistów-praktyków w zakresie zarządzania
miastem.
 Oferowane będą także fakultatywne zajęcia w języku angielskim i hiszpańskim prowadzone zarówno przez
wykładowców polskich jak i zagranicznych.
 Profil studiów został ukierunkowany na wykształcenie u przyszłych absolwentów szerokiego wachlarza
umiejętności zawodowych przydatnych pracownikom administracji samorządowej, tym samym
wzmacniając ich pozycję na rynku pracy.
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Należy opisać tu możliwości zatrudnienia wynikające z listy zawodów i/lub specjalności zawartych w Sylwetce
absolwenta. W przypadku studiów II stopnia należy wskazać charakter studiów i wynikające z tego możliwości
kontynuowania pracy naukowej lub podjęcia pracy zawodowej.
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