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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu ECONOMIC GEOGRAPHY, PG_00038451

Kierunek studiów Analityka gospodarcza (studia w jęz. angielskim)

Data rozpoczęcia studiów październik 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia II stopnia Grupa zajęć Grupa zajęć obowiązkowych z 
zakresu kierunku studiów
Grupa zajęć powiązanych z 
prowadzonymi badaniami 
naukowymi w dziedzinie nauki 
związanej z kierunkiem - profil 
ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 1 Język wykładowy angielski

Semestr studiów 1 Liczba punktów ECTS 4.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia egzamin

Jednostka prowadząca Wydział Zarządzania i Ekonomii

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr Paweł Umiński
Prowadzący zajęcia z przedmiotu Roberto Basile

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 30.0 15.0 0.0 0.0 0.0 45
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

45 8.0 47.0 100

Cel przedmiotu Celem kursu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu Economic Geography oraz 
wykształcenie podstawowych umiejętności w zakresie przestrzennej analizy statystycznej i ekonometrii 
przestrzennej.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_K04] aktywnie uczestniczy w 
przygotowaniu złożonych 
projektów społeczno-
gospodarczych

Student aktywnie uczestniczy w 
opracowywaniu przestrzennych 
danych statystycznych

[SK4] Ocena umiejętności 
komunikacji, w tym poprawności 
językowej
[SK1] Ocena umiejętności pracy 
w grupie
[SK2] Ocena postępów pracy

[K7_W04] ma pogłębioną wiedzę 
w zakresie identyfikacji i 
wyjaśniania zjawisk 
ekonomicznych i finansowych w 
skali lokalnej i międzynarodowej

Student ma wiedzę potrzebną do 
wyjaśnienia przyczyn 
regionalnego wzrostu oraz 
konwergencji

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej
[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym

[K7_U06] ma obszerną wiedzę o 
metodach i narzędziach 
pozyskiwania i gromadzenia 
danych, a także ich analizy, 
wyjaśniania oraz wnioskowania na 
temat zjawisk i procesów 
społeczno-gospodarczych.

Student potrafi pozyskiwać dane 
przestrzenne oraz analizować je 
za pomocą narzędzi statystyki i 
ekonometrii przestrzennej

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji
[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi

[K7_W12] ma szeroką wiedzę w 
zakresie ewolucji struktur, 
instytucji i więzi społeczno-
gospodarczych

Student zna powiązania 
przestrzenne między 
gospodarkami

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej
[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym

[K7_U03] potrafi identyfikować i 
analizować przyczyny i przebieg 
konkretnych procesów i zjawisk 
gospodarczych i w oparciu o nie 
przedstawiać propozycje 
rozwiązań

Student potrafi identyfikować 
przyczyny koncentrowania się 
produkcji, sektorów i gospodarek

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji
[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi
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Treści przedmiotu 1. Zachowania lokalizacyjne poszczególnych firm

 

2. Gospodarki aglomeracyjne i przestrzenny podział działalności gospodarczej

3. Przestrzenna konkurencja oraz strategiczne wybory przestrzenne

4. Statystyka przestrzenna

5. Ekonometrii przestrzenna.

 

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

makroekonomia, mikroekonomia, matematyka, ekonometria

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
zadania z ćwiczeń 60.0% 50.0%
egzamin 60.0% 50.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Philip McCann (2013), Modern Urban and Regional Economics, Oxford 
University Press, Oxford. Chapters: 1, 2, 3, 7, 8, 9

 

http://global.oup.com/uk/orc/busecon/economics/mccann/

Ottaviano G.I.P. (2000), Ad usum delphini: A Primer in New Economy 
Geography. Giornale degli Economisti e Annali di Economia: 87-114.

 

Uzupełniająca lista lektur Wolf, N. (2007) Endowments vs. market potential: what explains the 
relocation of industry after the Polish reunification in 1918? 
Explorations in Economic History, 44: 2242.

 

Basile R., Ciccarelli C. (2018), The location of the Italian manufacturing 
industry, 1871-1911: a sectoral analysis, Journal of Economic 
Geography, 18, p. 627-662

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Które z tych zdań jest poprawne?

 

1. Weber zakłada, że funkcja produkcji charakteryzuje się stałymi współczynnikami, podczas gdy Moses 
zakłada, że charakteryzuje się ona współczynnikami zmiennymi.

2. Weber zakłada, że funkcja produkcji charakteryzuje się zmiennymi współczynnikami, podczas gdy w 
Moses przyjmuje, że charakteryzuje się stałymi współczynnikami.

3. Weber i Moses stawiają tę samą hipotezę na temat funkcji produkcji.

 

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy

http://global.oup.com/uk/orc/busecon/economics/mccann/
http://global.oup.com/uk/orc/busecon/economics/mccann/

