
KATEDRA GOSPODARKI REGIONALNEJ

ZAPRASZA

Wybierz specjalność z przyszłością

GOSPODARKA
I ADMINISTRACJA PUBLICZNA

w ramach kierunku Ekonomia

Absolwent specjalności

Gospodarka i Administracja Publiczna
to fachowiec

ceniony na rynku pracy



ZAPRASZAMY NA SPECJALNOŚĆ

GOSPODARKA I ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Masz problem z wyborem 

specjalności?

Wybierz praktyczną specjalność

Gospodarka i Administracja 
Publiczna !!!

Program kształcenia studentów ukierunkowany jest na przekazanie 
nie tylko podstaw wiedzy teoretycznej, lecz nade wszystko wiedzy 

praktycznej. Zespół dydaktyczny specjalności to znakomici i 
doświadczeni praktycy o dorobku znaczącym w skali lokalnej i 

regionalnej, którzy znają wszelkie zagadnienia z zakresu 
funkcjonowania i zarządzania miastami, powiatami i województwami.



GOSPODARKA  I  ADMINISTRACJA 

PUBLICZNA
Studia I stopnia

Rok II

Gospodarka lokalna
Prowadzący: prof. UE dr hab. Ryszard Brol, dr Andrzej Sztando, 

dr Andrzej Raszkowski

Społeczeństwo obywatelskie
Prowadzący: dr Marek Obrębalski

Administracja publiczna
Prowadzący: dr Marian Maciejuk

Podstawy nauki o przedsiębiorstwie
Prowadzący: dr Marian Maciejuk

Przedsiębiorstwo użyteczności publicznej
Prowadzący: dr Marian Maciejuk



GOSPODARKA  I  ADMINISTRACJA 

PUBLICZNA
Studia I stopnia

Rok II

Samorządowa polityka przestrzenna
Prowadzący: dr Marek Obrębalski

Ekonomika miasta
Prowadzący: prof. UE dr hab. Ryszard Brol,

dr Andrzej Sztando 

Finanse samorządowe
Prowadzący: dr Marek Obrębalski



GOSPODARKA  I  ADMINISTRACJA 

PUBLICZNA

Studia I stopnia

Rok III

Diagnostyka ekonomiczna gospodarki lokalnej
Prowadzący: dr Dariusz Głuszczuk 

Samorządowa polityka gospodarcza
Prowadzący: dr Andrzej Sztando

Samorządowa polityka społeczna
Prowadzący: dr Andrzej Raszkowski

E-administracja 
Prowadzący: dr Beata Bal-Domańska



GOSPODARKA  I  ADMINISTRACJA 

PUBLICZNA

Studia I stopnia

Rok III

Lokalne i regionalne 

strategie rozwoju
Prowadzący:

dr Marek Obrębalski

Samorząd terytorialny 

w Unii Europejskiej
Prowadzący:

dr Marian Maciejuk



GOSPODARKA  I  ADMINISTRACJA 

PUBLICZNA

Studia I stopnia

Rok III

Marketing terytorialny
Prowadzący:

dr Andrzej Raszkowski

Polityka miejska
Prowadzący:

dr Marek Obrębalski



GOSPODARKA  I  ADMINISTRACJA 

PUBLICZNA

Studia II stopnia

Rok I

Ekonometryczna analiza

regionalna
Prowadzący: dr Jacek Welc

Gospodarka samorządu 

terytorialnego
Prowadzący: dr Marian Maciejuk

Rynek nieruchomości
Prowadzący: dr Jacek Welc



GOSPODARKA  I  ADMINISTRACJA 

PUBLICZNA

Studia II stopnia

Rok II

Administracja samorządowa
Prowadzący: dr Marek Obrębalski

Regionalna polityka innowacyjna
Prowadzący: dr Dariusz Głuszczuk

Polityka regionalna Unii Europejskiej
Prowadzący: prof. UE dr hab. Ryszard Brol, dr Marek Obrębalski

Metropolizacja przestrzeni
Prowadzący: dr Marek Obrębalski



INTERNACJONALIZACJA W RAMACH 

GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Wymiana studentów oraz pracowników 

naukowych w ramach programu 

ERASMUS

m.in. Usti nad Łabą

 Pracownicy Katedry współpracują z zespołem naukowo-dydaktycznym

Uniwersytetu im. J.E. Purkynego w Usti n. Łabą m.in. w zakresie

wspólnych projektów badawczych;

 W ramach programu ERASMUS, pracownicy Uniwersytetu im. J.E.

Purkynego w Usti n. Łabą prowadzą wykłady dla studentów

specjalności GiAP, a pracownicy KGR - dla studentów z tego

czeskiego Uniwersytetu.



Koordynatorzy Programu Erasmus 

Katedry Gospodarki Regionalnej

prof. dr hab. Danuta Strahl

Uniwersytet im. J.E. Purkynego w Usti, Czechy 

INTERNACJONALIZACJA W RAMACH 

GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ



dr Andrzej Raszkowski, m.in.

 P.A. College Larnaca (Cypr),

 European College of Economics and 
Management (Bułgaria),

 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
(Hiszpania),

 Universidad Publica de Navarra (Hiszpania,

 Hochschule RheinMain University of Applied 
Sciences (Niemcy),

 Karlshochschule International University
(Niemcy).

Koordynatorzy Programu Erasmus 

Katedry Gospodarki Regionalnej

INTERNACJONALIZACJA W RAMACH 

GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ



STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE 

„PRO FUTURO”

Wszyscy powinniśmy
troszczyć się o przyszłość, 
bo w niej spędzimy resztę życia.

Charles Kettering

Zacznij dziś kształtować swoje jutro! 

Nazajutrz może być za późno!

… bierzesz los w swoje ręce?

http://pl.wikiquote.org/wiki/Charles_Kettering


STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE 

„PRO FUTURO”
„Pro futuro” kreuje możliwości pogłębiania specjalistycznej wiedzy z

zakresu gospodarki samorządowej i administracji publicznej, a

także pielęgnuje rozwój indywidualnych zainteresowań naukowych

studentów.

Studenci samodzielnie określają preferowane formy aktywności

koncentrując się na:

 badaniach naukowych,

 własnym dorobku naukowym (referaty, publikacje),

 pogłębianiu wiedzy praktycznej z zakresu gospodarki

samorządowej m.in. przez obserwację prac struktur

samorządowych,

 organizowaniu spotkań dyskusyjnych poświęconych problematyce

z zakresu gospodarki samorządowej i administracji publicznej,

 współpracy z tematycznie bliźniaczymi kołami naukowymi innych

uczelni w kraju i zagranicą.



DOSKONALENIE WIEDZY

I UMIEJĘTNOŚCI NASZYCH STUDENTÓW

Poza zajęciami dydaktycznymi 
studentom specjalności 
oferujemy:

 atrakcyjne wyjazdy 
studialne do dużych miast 
(Wrocław, Praga, Berlin, 
Drezno i inne);

 cykliczne spotkania z 
przedstawicielami 
administracji państwowej i 
samorządowej.



GOSPODARKA  I  ADMINISTRACJA 

PUBLICZNA

MOŻLIWOŚCI ATRAKCYJNEGO ZATRUDNIENIA
Wszechstronne zawodowe przygotowanie i nabyte w okresie studiów
umiejętności w zakresie gospodarki i administracji publicznej są poważnym
atutem absolwentów specjalności na rynku pracy.

Absolwent przygotowany jest do podjęcia pracy zawodowej
praktycznie we wszystkich instytucjach administracji publicznej oraz
dziedzinach lokalnej i regionalnej gospodarki, a zwłaszcza w:
 ministerstwach i głównych urzędach administracji rządowej;
 urzędach miast i gmin, w starostwach powiatowych;
 urzędach wojewódzkich i urzędach marszałkowskich;
 agencjach rozwoju lokalnego i regionalnego;
 firmach doradczych i konsultingowych;
 instytucjach obsługi finansowej podmiotów w sferze usług publicznych

(agencje ubezpieczeniowe, fundacje inwestycyjne i gwarancyjne);
 pracowniach urbanistycznych;
 przedsiębiorstwach użyteczności publicznej.



GOSPODARKA  I  ADMINISTRACJA 

PUBLICZNA

I … ODPOWIEDNIEGO WYNAGRODZENIA!!!
Szerokie możliwości wyboru atrakcyjnego miejsca pracy łączą się z
odpowiednim wynagrodzeniem. Absolwenci specjalności „Gospodarka i
administracja publiczna” ze względu na wszechstronne przygotowanie
zawodowe są cenieni przez pracodawców.

Przykładowe miesięczne wynagrodzenia absolwentów:

Referent – ponad 2 500 zł,

Inspektor w urzędzie administracji samorządowej – od ok. 3 000 zł,

Główny specjalista – od ok. 4 500 zł,

Kierownik referatu, Naczelnik wydziału w urzędzie administracji samorządowej
– od ok. 6 000 zł,

Sekretarz miasta – od ok. 7 000 zł,

Skarbnik miasta – od ok. 8 000 zł,

Wójt, Burmistrz, Prezydent – ok. 8000-12000 zł.



Pracownicy Specjalności

Gospodarka i Administracja

Publiczna



Beata Bal-Domańska

poza Uniwersytetem

 Specjalista i Członek Komitetu Redakcyjnego w 

Urzędzie Statystycznym we Wrocławiu, 

 Lubi: 

– dużą dozę muzyki zawsze i wszędzie, w 

zależności od okoliczności od U2, Coldplay, 

Hurts do ... tego co akurat leci w radio,

– rozmowy przy restauracyjnym stoliku,

– subtelny kontakt ze sztuką wszelaką,

– dobry film: Almadovara, Allena.. kryminały, 

komedie, Rancho ;-) - szczególnie polecam 

dla przyszłych absolwentów specjalności 

GiAP,

– wyzwania - cokolwiek to znaczy :)

 Wybitne osiągnięcia pozanaukowe: 

bezapelacyjnie syn Filip.



Ryszard Brol

służbowo i prywatnie
 były Starosta Jeleniogórski (1999–2002), Dziekan Wydziału Gospodarki 

Regionalnej i Turystyki (2002–2008), a od 2012 roku Prorektor Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu; 

 członek Rady Naukowej Uniwersytetu im. J. E. Purkyniego w Usti nad Łabą, 

ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej, kierownik Studiów Doktoranckich;

 autor wielu publikacji i prac badawczych w zakresie gospodarki lokalnej i 

ekonomiki miasta, za osiągnięcia naukowe dwukrotnie wyróżniony nagrodą 

ministra;

.
 opiekun specjalności Gospodarka     

i Administracja Publiczna

PRYWATNIE

 dumny ojciec Magdy i Marcina oraz 

dziadek trzech wspaniałych 

wnuczek: Aleksandry, Oliwki i Julii;

 podróżnik, w szczególności miłośnik 

wysp greckich, karaibskich i 

kanaryjskich;

 mistrz kierownicy, ponad 1 milion 

kilometrów bez kolizji.



Dariusz Głuszczuk

służbowo i prywatnie

 współautor strategii rozwoju lokalnego 
i regionalnego,

 autor projektów wspierających rozwój 
przedsiębiorczości w skali lokalnej,

 stanowiska kierownicze w instytucjach 
finansowych (m. in. ubezpieczenia –
Zastępca Dyrektora ds. Akwizycji),

 stanowiska i funkcje piastowane w 
szkolnictwie wyższym – adiunkt,        
Zastępca Dyrektora Instytutu 
Zarządzania Przedsiębiorstwem,

 Hobby – fotografia, muzyka 
(elektroniczna, poezja 
śpiewana), turystyka.



Marian Maciejuk

prywatnie

 singiel z wyboru,

 zawsze ma czas dla studentów,

 „dusza towarzystwa”,

 miłośnik natury i podróży,

 wielbiciel ciepłych mórz i plaż,

 smakosz dobrego piwa i golonki.



Marek Obrębalski

służbowo i prywatnie
Uznany ekspert samorządu terytorialnego

 W latach 2006-2010: Prezydent Jeleniej 

Góry, Członek Zarządu Związku Miast 

Polskich, Wiceprezes Zarządu 

Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych 

RP, Członek Komitetu Politycznego Rady 

Gmin i Regionów Europy,

 obecnie: Radny wojewódzki, 

Wiceprzewodniczący Komisji Polityki 

Rozwoju Regionalnego i Gospodarki 

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego,

 autor wielu globalnych i dziedzinowych 

strategii rozwoju gmin, powiatów i 

województw.

Za swoją aktywność wielokrotnie nagradzany i wyróżniany m.in. 7 miejsce wśród ponad 

150 prezydentów polskich miast w 2010 roku w rankingu „Niezależni, Samorządni” 

tygodnika „Newsweek”.

PRYWATNIE - kibic sportowy, ogrodnik, podróżnik, ojciec Pauliny i Karoliny, a także 

dziadek przecudownej Julci 



Andrzej Raszkowski

służbowo i prywatnie

 członek Rady Młodych Naukowców,

 ekspert Ministra Rozwoju Regionalnego i 

Marszałka Województwa Dolnośląskiego, 

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,

 autor wielu strategii rozwoju terytorialnego, 

studiów wykonalności i wniosków o 

dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej,

 trener pracowników JST i podmiotów 

komercyjnych (1000 godz. szkoleń),

 prowadzi cykliczne wykłady w języku angielskim 

w kraju i za granicą,

 hobby: piłka nożna (od Barclays Premier League, 

przez Primera Division, do Ekstraklasy  ), film 

(Incepcja, Z Archiwum X, Efekt Motyla, Raport 

Mniejszości) muzyka (Bon Jovi), literatura (Larry 

Niven, Stephen King, Dean R. Koontz, Philip K. 

Dick).



Andrzej Sztando

służbowo i prywatnie

 autor kilkudziesięciu strategii rozwoju gmin 

powiatów i województw,

 doradca wójtów, burmistrzów, prezydentów 

miast, starostów i marszałków województw,

 doradca inwestycyjny zagranicznych 

koncernów inwestujących w Polsce,

 ekspert Międzynarodowego Centrum Biznesu 

i Administracji Publicznej, Polish German 

Research Association, Fundacji Rozwoju 

Demokracji Lokalnej oraz Marszałków 

Województwa Dolnośląskiego,

 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 

Jeleniogórskiego,

 prywatnie: podróżnik amator, motocyklista, 

rowerzysta, fotografik i narciarz.



Jacek Welc

służbowo i prywatnie

 udziałowiec i prezes zarządu firmy WNP 

Ekspert - wyceny firm, aktywów 

niematerialnych i rachunkowość 

finansowa; wcześniej prowadził ekspercką, 

niezależną działalność doradczą w ww. 

zakresach , 

 były Dyrektor Działu Analiz i Wycen Dexus 

Partners Sp. z o.o., a następnie Członek 

Zarządu w PKF Grupa Konsultingowa, 

 członek rad nadzorczych spółek 

giełdowych (Polcolorit S.A., Polskie Jadło 

S.A. oraz Mediacap S.A.),

 prywatne zainteresowania: podróże, 

dalekie podróże i jeszcze dalsze podróże –

są właściwie jedynym jego nałogiem.



SPECJALNOŚĆ

GOSPODARKA I ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Katedra Gospodarki Regionalnej http://www.ae.jgora.pl/kgr tel. (75) 75 38 235 

Dziękujemy za uwagę !!!

Mamy nadzieję,                     

że wybierzecie Państwo

SPECJALNOŚĆ Z PRZYSZŁOŚCIĄ 

!!!!!!!!!!!!!!!!


