Charakterystyka rynkowa kierunku
Nazwa kierunku:

Zarządzanie miastem

Specjalność:
Stopień studiów:

Studia I stopnia

Cel studiów na kierunku
Podstawowym celem studiów na kierunku Zarządzanie miastem jest kształcenie specjalistów dla
potrzeb zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego.
Uwzględniając bardzo szeroki zakres zadań realizowanych przez JST, program studiów zapewnia
szeroki dostęp do wiedzy w dziedzinie funkcjonowania sektora publicznego, problemów i metod
zarządzania w JST, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania i rozwoju miast w
warunkach postępującej globalizacji.
Wyzwania jakie współcześnie stoją przed JST, wynikające z takich czynników zewnętrznych jak
rewolucja technologiczna czy współczesne zjawiska kryzysowe, wymagają od pracowników
administracji samorządowej nowych umiejętności i kompetencji społecznych. Program studiów jest
przygotowany tak aby zapewnić możliwość nabycia umiejętności niezbędnych w realizacji ścieżki
kariery związanej z pracą w sektorze publicznym.
W tym kontekście ważnym elementem kształcenia jest zapoznanie studenta z możliwościami stałego
doskonalenia zarządzania miastem poprzez zastosowanie innowacyjnych metod zarządzania, które
przyczynią się do coraz lepszego zaspokajania potrzeb mieszkańców oraz do wspierania
dynamicznego i zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego miasta. Duży nacisk
kładziemy na wyposażenie studentów w umiejętności zastosowania w praktyce innowacyjnych
narzędzi wspierania procesów decyzyjnych w obszarze zarządzania miastem, z uwzględnieniem
nowych koncepcji rozwoju miast (w tym e-administracji, smart/intelligent city, logistyki miejskiej,
itd.)
Adresaci kierunku
Ze względu na specyfikę kierunku od kandydata na studia oczekuje się zainteresowania zdobyciem
wiedzy w dziedzinie funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego oraz wykorzystania
nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie zarządzania miastami. Kandydaci na studia na kierunku
Zarządzanie miastem powinni cechować się wrażliwością na problemy społeczne, chęcią
współtworzenia zmian i wywoływania realnego wpływu na lepszy sposób funkcjonowania swojego
otoczenia. Zatem adresatami kierunku są absolwenci szkół ponadgimnazjalnych chcący zdobyć
wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy w instytucjach miejskich, takich jak urzędy
miejskie, przedsiębiorstwa komunalne, spółki miejskie czy inne jednostki organizacyjne samorządu.
Zakres dostarczanej wiedzy, umiejętności i postaw
Kierunek Zarządzanie miastem dostarcza wiedzy w zakresie:
• definiowania podstawowych terminów z zakresu zarządzania miastem,
• analizowania i objaśniania procesów związanych z funkcjonowaniem miasta,
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wskazywania możliwości sprawnego i nowoczesnego zarządzania w mieście w oparciu o
najlepsze praktyki zarządzania, z uwzględnieniem innowacji w tym zakresie.
Program kierunku pozwala na zapoznanie studenta z najbardziej przydatnymi w praktyce:
• innowacyjnymi instrumentami wykorzystywanymi w procesie zarządzania miastem (np.
narzędzie e-administracji, logistyki miejskiej czy bezpieczeństwa publicznego),
• nowoczesnymi metodami wspierania rozwoju społeczno – gospodarczego (np. zarządzanie
strategiczne, marketing terytorialny czy smart city),
• rozwiązaniami w zakresie współpracy i partnerstwa w jednostkach terytorialnych, w tym
m.in. w obszarze partycypacji społecznej, współpracy z organizacjami pozarządowymi czy
przedsiębiorstwami.
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.
Możliwości zatrudnienia
W rozumieniu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie
klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z
2014 r. poz. 1145, z uwzględnieniem zmian wynikających z rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 7 listopada 2016 r., Dz. U. z 2016 r., poz. 1876, tekst jednolity według stanu
na dzień 25 stycznia 2018 r., Dz. U. z 2018 r. poz. 227) absolwenci kierunku Zarządzanie miastem
uzyskają praktyczne przygotowanie zawodowe otwierające przed nimi możliwości zatrudnienia w
charakterze:
−Przedstawiciel władzy samorządowej (marszałek, starosta, radny) (111103)
− Zawodowy działacz organizacji komercyjnej / pracodawców (111401)
− Zawodowy działacz organizacji politycznej (111402)
− Zawodowy działacz organizacji pozarządowej (111403)
− Zawodowy działacz organizacji profesjonalnej (111404)
− Zawodowy działacz organizacji związkowej (111405)
− Doradca emerytalny (241201)
− Koordynator projektów unijnych (242102)
− Specjalista do spraw pozyskiwania funduszy (242109)
− Animator gospodarczy do spraw rozwoju regionalnego (242202)
− Administrator nieruchomości (411001)
− Pracownik do spraw ewidencji ludności (411002)
− Pracownik kancelaryjny (411003)
− Technik prac biurowych S (411004)
− Pozostali pracownicy obsługi biurowej (411090)
Kierunek ten stanowi także podstawę do podjęcia studiów magisterskich (II stopnia) w zakresie nauk
społecznych, jeśli tylko wymagania wstępne na to pozwolą. Inną możliwością pogłębiania kwalifikacji
są studia podyplomowe czy kursy prowadzone przez uczelnie i inne instytucje naukowodydaktyczne.
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Informacje dodatkowe
•
•
•
•

W ramach kierunku studenci realizują praktyki zawodowe, które mogą odbywać się w
instytucjach i organizacjach samorządowych.
Zajęcia na kierunku Zarządzanie miastem prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną,
interdyscyplinarną kadrę naukowo – dydaktyczną oraz specjalistów-praktyków w zakresie
zarządzania miastem.
Oferowane są 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
zakresu umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych przydatnych pracownikom
administracji samorządowej, tym samym wzmacniając ich pozycję na rynku pracy.
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