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Warunki rekrutacji Słuchaczami studiów podyplomowych w 

zakresie  „Polityki miejskiej i zarządzania 

centrami miast” mogą zostać osoby, które: 

1. posiadają dyplom ukończenia studiów 

wyższych, licencjackich, inżynierskich 

lub magisterskich, 

2. przystąpią do procedury kwalifikacyjnej. 

Kwalifikacja na studia odbywa się na 

podstawie kolejności zgłoszeń. 

Wymagania kwalifikacyjne od kandydatów Kandydat posiada dyplom ukończenia 

studiów wyższych, licencjackich, 

inżynierskich, magisterskich. 

Warunki ukończenia studiów 

podyplomowych 

Zaliczenie na pozytywną ocenę przedmiotów 

objętych programem studiów. 

Przedłożenie projektu dyplomowego, 

pozytywnie ocenionego przez prowadzącego 

seminarium dyplomowe. 

Opis sylwetki absolwenta studiów 

podyplomowych z uwzględnienia uzyskania 

kwalifikacji lub uprawnień 

Studia podyplomowe przeznaczone są dla 

pracowników administracji samorządowej, 

radnych i kandydatów na radnych, 

przedstawicieli organizacji lokalnych, 

społecznych i gospodarczych, liderów 

miejskich społeczności lokalnych oraz osób, 

które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności w 

zakresie nowoczesnego zarzadzania 

obszarami miejskimi oraz centrami miast. 

 

Absolwent studiów podyplomowych 

„Polityka miejska i zarządzanie centrami 

miast” to specjalista z zakresu zarządzania 

rozwojem miast. Potrafi w sposób właściwy 

analizować przyczyny i przebieg procesów 



natury społecznej, politycznej, gospodarczej i 

kulturowej zachodzących we współczesnych 

miastach. Posiada wiedzę na temat roli 

polityki miejskiej w procesie zarządzania 

sferą publiczną, teorii rozwoju miast i 

urbanizacji czy prawno-administracyjnych 

aspektów zarządzania miastem. Ma wiedzę 

na temat relacji między podstawowymi 

organami, instytucjami i podmiotami 

rządzenia i zarządzania w miastach, w tym 

na temat nowego zarządzania publicznego i 

ekonomiki miast, ruchów miejskich i 

aktywności obywatelskiej czy tez czynników 

sprzyjających rewitalizacji. Jest kompetentny 

w doborze odpowiednich modeli i 

instrumentów wspierających zarządzanie 

miastem, m.in. poprzez umiejętność 

realizacji projektów współfinansowanych z 

funduszy europejskich, czy też tych w 

konwencji partnerstwa publiczno-

prywatnego. Dokonuje profesjonalnej oceny 

realizacji przyjętych przez miasto celów 

rozwojowych, związanych m.in. ze 

społecznymi uwarunkowaniami 

innowacyjności czy zarządzaniem kulturą 

miejską, miejskim brandingiem. Jest 

ukierunkowany na podnoszenie sprawności 

zarządzania strukturami miejskimi, mając na 

celu wzrost ich konkurencyjności i poprawy 

warunków życia mieszkańców, m.in. poprzez 

wykorzystanie nowych mediów, inteligentne 

i zintegrowane zarządzanie wizerunkiem i 

dostępnością czy też realizację działań 

rozwojowych w problematycznych 

centralnych obszarach miast. 

Studia podyplomowe mają przygotować 

absolwenta do współpracy i działania w 

zespołach złożonych z przedstawicieli 

różnych środowisk zajmujących się polityką 

miejską i zarządzaniem centrum miast oraz 

rozumienia potrzeby ustalania hierarchii 

priorytetów w procesie zarządzania 

obszarami miejskimi i ich wskazywania.  

Absolwent będzie rozumiał potrzebę 

szerokiej partycypacji obywatelskiej i 

włączania partnerów społecznych i 

gospodarczych w zarządzanie obszarami 

miejskimi. 

Słuchacz będzie miał do wyboru dwa modułu 

(od drugiego semestru). W ramach 



pierwszego z nich nauczy się czym jest 

innowacyjna polityka miejska. 

Drugi moduł przygotuje słuchacza do 

zarządzania centrami miast, wdrażania w 

ośrodki miejskie koncepcji TCM – Town 

Centr Management, budowania stanowiska 

menagera centrum czy też menagera 

śródmieścia. Umożliwi mu nabycie 

umiejętności w zakresie wykorzystywania 

podstawowych narzędzi zarządzania polityką 

miejską i centrami miast.  

Słuchacz pozna możliwości pozyskiwania 

finansowania zewnętrznego na wzmacnianie 

potencjału środowiskowego obszaru 

miejskiego. 

 

Absolwent studiów będą przygotowani do 

pracy: w jednostkach zajmujących się 

procesami programowania rozwoju w skali 

regionalnej i lokalnej, w administracji 

samorządowej i rządowej, w organizacjach 

pozarządowych, w charakterze menadżerów 

miast. 

 

………………………………         ……………………………… 

data i podpis       data i podpis 

Kierownika Studiów Podyplomowych            Dyrektora Kolegium 


