
  

KURS Z ZAKRESU 
ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI REWITALIZACYJNYMI 

 

 

1. Informacje ogólne  
Zakres specjalności obejmuje kształtowanie umiejętności tworzenia oraz zarządzania projektami rewitalizacyjnymi, 
w tym zarządzania terenami poprzemysłowymi oraz zdegradowanymi.  

Rozwój geopolityczny ostatnich lat zmusza do zajmowania nowych przestrzeni lub modernizacji już 
zagospodarowanych. Zjawisko to nabiera obecnie szczególnego znaczenia w wielu aglomeracjach w Polsce, a także 
i w całej Europie, gdzie niektóre miasta borykają się z wieloma problemami związanymi z zabudową. Duża ilość 
terenów zdegradowanych, olbrzymi wpływ przemysłu na krajobraz, zmiany w ukształtowaniu terenu oraz 
konieczność przebudowy infrastruktury wymagają specjalistów z zakresu problematyki rewitalizacji. Współczesne 
uwarunkowania spowodowały zapotrzebowanie na nowych specjalistów – menedżerów do spraw zarządzania 
projektami rewitalizacji, którzy skutecznie mogliby tworzyć projekty rewitalizacji, a następnie umiejętnie nimi 
zarządzać zarówno w sektorze państwowym, jak i prywatnym. Specjalizacja ta wymaga szerokiej wiedzy z zakresu 
efektywnego zarządzania, znajomości gospodarki nieruchomości oraz gospodarki przestrzennej jak również wiedzy 
z zakresu architektury, urbanistyki, ochrony środowiska, nauk społecznych, ekonomicznych, a także prawnych. 

2. Adresaci kursu  
Kurs skierowany jest do osób zarządzających projektami rewitalizacyjnymi, radnych, pracowników administracji 
samorządowej i rządowej, przedstawicieli sektora prywatnego zainteresowanych inwestowaniem, geografów, 
projektantów, architektów, inżynierów gospodarki przestrzennej, budownictwa itp.      

3. Wykaz zagadnień (przedmiotów) oraz liczba godzin kursu 
 

Lp. Poszczególne zagadnienia/przedmioty 
Liczba godzin 

zajęć 
teoretycznych 

Liczba godzin 
zajęć 

praktycznych 

1 Podstawy zarządzania 2 - 

2 Zarządzanie projektem 6 2 

3 Zarządzanie nieruchomościami 6 2 

4 Urbanistyka operacyjna. Zarządzanie rozwojem przestrzennym 4 - 

5 Aspekty finansowo-ekonomiczne projektów rewitalizacyjnych 4 - 

6 Źródła finansowania projektów 6 2 

7 Procesy rewitalizacji obszarów zdegradowanych 6 2 

8 Europejskie programy i projekty rewitalizacji obszarów zdegradowanych 6 - 

9 Prawne aspekty procesów rewitalizacyjnych 4 - 

10 Ochrona środowiska obszarów zdegradowanych 2 - 

11 Społeczno-kulturowe aspekty rewitalizacji 4 - 

12 Casy study/spotkania z ekspertami, praktykami 6 - 

Razem 56 8 
 

4. Warunki ukończenia kursu  
Kurs kończy się samodzielnym przygotowaniem projektu do jednego w programów unijnych. Projekt zostanie 
oceniony pod kątem wytycznych programowych. Po akceptacji i ocenie projektu przez osobę nadzorującą oraz 
uzyskaniu pozytywnych ocen z każdego przedmiotu uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu.  

5. Koszt kursu  
Łączna opłata za kurs wynosi: 1 150,00 zł i może być płatna w trzech ratach (I rata: 300,00 zł; II rata: 550,00 zł: III 
rata: 300,00 zł).  

6. Warunki uczestnictwa, inne informacje  
Na kurs może być zapisana osoba, która dokonana stosownego zgłoszenia (wzór na stronie www.wsse.edu.pl – 
Oferta edukacyjna – Kursy i szkolenia) i dokona wpłaty pierwszej raty.  
Inne informacje można uzyskać w Dziekanacie Uczelni w Gdańsku przy ul. Rajskiej 6 lub telefonicznie: 58 500 52 06, 
881 777 974 


