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Podstawowe informacje

 Ścieżka na poziomie Studium Magisterskiego

 Skierowana do studentów studiów l i II roku studiów 

magisterskich

 Objętość materiałowa

 21 ECTS – 210 godzin zajęć

 Format zajęć: blended learning:

 e-learning + warsztaty

 udział warsztatów – ok. 60%

 warsztaty realizowane we współpracy z miastami laboratoriami



Dlaczego taki format zajęć?

Blended learning

połączenie e-learningu z zajęciami warsztatowymi

 Teoretyczne podstawy przedstawiane są w ramach e-learningu,

 W trakcie warsztatów koncentrujemy się na rozwiązywaniu 

problemów z wykorzystaniem teoretycznych podstaw 

z e-learningu, ale do nich nie wracamy,

 Dydaktycy informują z wyprzedzeniem, które elementy 

e-learningu będą wymagane podczas warsztatów,

 Studenci sami decydują, kiedy zapoznają się z materiałami 

e-learningowymi i jak dogłębnie je przeanalizują,

 Warsztaty to czas pracy projektowej, a nie wykładania teorii.



O czym to będzie?

 Naszym celem jest przekazanie Wam wiedzy na temat 

kompletnego procesu planowania, realizacji, a 

następnie oceny skutków projektów miejskich.

 Nauczycie się, co jest ważne w projektach miejskich, jak 

mierzyć ich skuteczność i jak oceniać ich 

„opłacalność”.

 Będziecie stawiać czoła rzeczywistym problemom 

naszych miast partnerskich.

 Przeanalizujecie zrealizowane już projekty i dowiecie się 

co się w nich udało, a co poszło nie tak.



Poznacie perspektywę różnych podmiotów 

zaangażowanych w funkcjonowanie miasta:
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Realizując kolejne przedmioty przejdziecie 

wszystkie etapy procesu doradczego:



Dlaczego warto uczyć się o miastach 

i jak pomagać im w rozwoju dobrze 

doradzając?

„Być może nie zdołamy sprawić, by wszyscy byli równie bogaci 

jak Amerykanie. Możemy jednak tak zaprojektować miasto, aby 

dać ludziom poczucie godności i pozwolić im, by poczuli się 

bogaci. To samo miasto może sprawić, że będą szczęśliwi”

Penalosa Motgomery – Burmistrz Bogoty



Przedmioty w ramach ścieżki –

Konsulting Miejski

Lp. Przedmiot
E-learning

(h)

Warsztaty 

(h)

Razem 

(h)

1. Diagnostyka miasta – sygn. 238740 - 1226 15 30 45

2.
Strategia rozwoju miasta –

sygn. 238750-0044
6 9 15

3. Projekty miejskie – sygn. 238760-1135 34 26 60

4.
Ewaluacja miejskich programów rozwoju –

sygn. 238770-1166
14 16 30

5. Miasto od A do Z – sygn.  238780-1169 0 60 60

SUMA: 69 141 210



Opiekunowie przedmiotów i praktycy

 Zajęcia prowadzone będą przez 
dydaktyków z doświadczeniem 
praktycznych w poruszanych obszarach

 Każdy przedmiot, z uwagi na 
przekrojowy charakter przekazywanej 
wiedzy będzie prowadzony przez 
zespół wykładowców,

 Członkowie zespołu prowadzą zajęcia w 
części w której dysponują nie tylko 
teoretycznymi podstawami ale też 
praktycznym doświadczeniem

 Wybrane warsztaty prowadzone będą 
przy udziale aktywnych zawodowo 
praktyków z czołowych firm na 
rynku



Dodatkowe elementy w ramach 

poszczególnych przedmiotów

 Współpraca z miastami – jako 

rzeczywistymi „laboratoriami” 

analizowanymi na potrzeby zajęć 

 Współpraca z firmami 

świadczącymi usługi doradztwa na 

rzecz miast – dostępne praktyki 

studenckie

 Praca w ramach zajęć na rzecz 

konkretnych miast – w ramach 

przedmiotu „Miasto od A do Z”

 Gościnne zajęcia z praktykami 

zarówno ze strony firm 

doradczych jak i 

zainteresowanych miast

Źródło: http://tomeksmol.blogspot.com/

Autor: Tomasz Smol



Sylwetka absolwenta – co potem?

Potencjalne miejsca pracy:

 Firmy doradcze takie jak: 

 EY, PwC, Delloite, KPMG, 

 ale też mniejsze: DS. Consulting, Synergia, BCG 

Polska, Infralinx etc.

 Instytuty – świadczące usługi doradcze na rzecz 

samorządu terytorialnego.

 Instytut Rozwoju Miast

 Centrum PPP

 Instytut PPP

 Kancelarie prawne – nie tylko w roli „prawnika”

 Urzędy miast, departamenty rozwoju/ inwestycji  

– Łódź (manager ulicy Piotrkowskiej)



Dalsze informacje i sylwetki wykładowców

zapraszamy 

na stronę internetową Zakładu Miasta Innowacyjnego

gdzie znajdziecie:

 Sylabusy przedmiotów

 Sylwetki prowadzących zajęcia 

 i inne informacje

http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/knop/struktura/ifkii/struktura/ZMI/Strony/default.aspx

