
OFERTA DYDAKTYCZNA 
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. 
 

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 
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 

 
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 

Lokalne i regionalne strategie rozwoju 
Prowadzący: dr Marek Obrębalski 
Samorząd terytorialny w Unii Europejskiej 
Prowadzący: dr Marian Maciejuk 
Marketing terytorialny 
Prowadzący: dr Andrzej Raszkowski 
Polityka miejska 
Prowadzący: dr Marek Obrębalski 

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 

 
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 
 
Poza zajęciami dydaktycznymi studentom specjalności 
oferujemy atrakcyjne wyjazdy studialne do dużych 
miast (Wrocław, Praga, Drezno i inne) oraz cykliczne 
spotkania z przedstawicielami administracji państwowej 
i samorządowej. 
 

 

MOŻLIWO ŚCI 
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. 
 
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 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. 



Kwalifikacje w ramach specjalności 
„Gospodarka i Administracja Publiczna” 

 
Certyfikat potwierdzający 
znajomość programu el-Dok 
SYSTEM – zintegrowany 
system obsługi dokumentów 
przeznaczony do urzędów 

administracji samorządowej.  
 

NISPAcee – 
Stowarzyszenie 
Instytucji i Szkół 
Administracji 
Publicznej. Możliwość uczestniczenia w 
międzynarodowych stażach i konferencjach  
 
 

EUROKWALIFIKACJE 
Możliwość uzyskania 
certyfikatów 
„Administracja w biznesie 
i przemyśle” oraz „Unia 
Europejska” w LCCI 
Examinations Board - Londyńskiej Izbie Przemysłowo-
Handlowej. 
 

 
Wymiana studentów oraz 
pracowników naukowych w 
ramach programu 
SOCRATES ERASMUS 
m.in. Usti nad Łabą, 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) Karlshochschule 
International University (Niemcy), Hochschule RheinMain 
University of Applied Sciences (Niemcy). 
 

Koordynatorzy Programu Erasmus 
Katedry Gospodarki Regionalnej:  

 
� prof. dr hab. Danuta Strahl (Czechy); 
� dr Andrzej Raszkowski (Cypr, Bułgaria, Hiszpania, 

Niemcy). 
 

Studenckie Koło Naukowe G i A P 
„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. 

 
Zespół Katedry Gospodarki Regionalnej 

prof. UE dr hab. Elżbieta Sobczak– Kierownik Katedry 
prof. UE dr hab. Ryszard Brol – Opiekun Specjalności 
prof. dr hab. Danuta Strahl 
prof. UE dr hab. Małgorzata Markowska 
dr Beata Bal-Domańska 
dr Dariusz Głuszczuk 
dr Marian Maciejuk 
dr Marek Obrębalski 
dr Andrzej Raszkowski 
dr Andrzej Sztando 
dr Jacek Welc 
mgr Marzena Mizera – Sekretariat 
 

Katedra Gospodarki Regionalnej 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki 
ul. Nowowiejska 3, 58-500 Jelenia Góra 
tel. (75) 75 38 235 fax   (75) 76 76 230 

 

http://www.ezit.ue.wroc.pl/ 

 

Wybierz specjalność 
z przyszłością 

GOSPODARKA 
I ADMINISTRACJA 

PUBLICZNA  
w ramach kierunku Ekonomia 

 

 
 

Absolwent specjalności 
Gospodarka i Administracja 

Publiczna 
to fachowiec 

ceniony na rynku pracy 
 


