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1. Nazwa kierunku: GOSPODARKA PRZESTRZENNA 

 

2. Opis kierunku: 

Na kierunku studiów Gospodarka przestrzenna kształceni są absolwenci gotowi do 

realizacji zadań i pełnienia obowiązków z zakresu szeroko rozumianej gospodarki 

przestrzennej, czyli racjonalnej organizacji przestrzeni dla potrzeb społeczeństwa. Obejmują 

one m.in. działania związane z ochroną przestrzeni i jej wartości, lokalizacją obiektów  

i funkcji związanych z działalnością człowieka, rozwiązywaniem konfliktów przestrzennych 

oraz uzupełnianiem infrastruktury technicznej i społecznej w celu poprawy poziomu  

i warunków życia człowieka. 

Osiąganie pożądanych na danym terytorium celów społecznych i gospodarczych 

zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, poszanowaniem wartości przyrodniczych  

i kulturowych, wymaga od absolwentów kierunku gospodarka przestrzenna rozległej 

interdyscyplinarnej wiedzy o procesach i mechanizmach funkcjonowania współczesnych 

społeczeństw w przestrzeni oraz umiejętności planowania i urządzania środowiska życia 

człowieka stosownie do potrzeb i zagrożeń wynikających z rozwoju cywilizacyjnego. 

W toku studiów realizowane są zajęcia  dostarczające zintegrowanej wiedzy z zakresu 

przyrodniczych, ekonomicznych, społecznych i prawnych uwarunkowań gospodarowania, 

rozwijające umiejętności właściwej oceny wpływu środowiska na kierunki zagospodarowania 

oraz zwrotnego oddziaływania zagospodarowania na środowisko. Studia umożliwiają 

połączenie wiedzy teoretycznej z doświadczeniem zdobytym w trakcie licznych zajęć 

terenowych. Rozwijają umiejętności posługiwania się oprogramowaniem komputerowym  

z rodziny GIS oraz CAD wspierającym proces planowania przestrzennego. Ponadto studenci 

mają możliwość poszerzania swojej wiedzy, zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami, 

na wykładach fakultatywnych. Zdobyte kompetencje są przydatne do rozpoczęcia kariery 

zawodowej na różnych szczeblach administracji samorządowej i rządowej w zakresie 

zagadnień przestrzenno-gospodarczych. 

Gospodarka przestrzenna jako dziedzina obejmująca swym zasięgiem szeroki zakres 

problemów związanych z działalnością człowieka w przestrzeni wymaga współcześnie 

wiedzy inżynierskiej, czyli obejmującej umiejętności planowania, projektowania oraz 

implementowania określonych rozwiązań z zakresu zagospodarowania przestrzeni. Dlatego 

studia I stopnia umożliwiają nabycie przez ich absolwentów również kompetencji 

inżynierskich. Program studiów inżynierskich trwa 3,5 roku i jest poszerzony w stosunku do 

licencjackich 3-letnich. 

 

3. Poziom studiów: studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) 

4. Profil studiów: ogólnoakademicki 

5. Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne  

6. Zasadnicze cele kształcenia 

Główne cele kształcenia na kierunku Gospodarka przestrzenna: 

- Przekazanie wiedzy w zakresie podstaw gospodarki przestrzennej i planowania 

przestrzennego. 

- Przekazanie rozszerzonej wiedzy o przyrodniczych, ekonomicznych, społecznych i 

prawnych uwarunkowaniach gospodarki przestrzennej. 

- Przekazanie wiedzy o zasadach i kierunkach planowania przestrzennego na różnych 

poziomach. 

-  Definiowanie instrumentów gospodarowania przestrzenią. 
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- Poznanie wybranych metod badawczych w gospodarce przestrzennej. 

- Rozumienie przyczyn i mechanizmów warunkujących kierunki zagospodarowania terenu.  

- Wykształcenie umiejętności identyfikacji i rozwiązywania istotnych problemów 

dotyczących gospodarowania przestrzenią. 

- Wykształcenie umiejętności właściwej oceny materiałów z różnych źródeł i krytycznego 

myślenia. 

- Wykształcenie umiejętności pracy na samodzielnych stanowiskach oraz pracy w grupie. 

- Wykształcenie kadr do działalności gospodarczej, planowania przestrzennego  

i projektowania urbanistycznego.  

 

7. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat lub inżynier 

8. Możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia absolwenta 

Kierunek przygotowuje specjalistów w zakresie gospodarki przestrzennej. 

Po gospodarce przestrzennej absolwent może znaleźć zatrudnienie jako:  

- pracownik w zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na 

poziomie lokalnym i regionalnym; 

- pracownik w organach administracji samorządowej i rządowej, w szczególności  

w komórkach zajmujących się koordynacją rozwoju, promocją, mieniem komunalnym, 

przygotowywaniem inwestycji, gospodarką komunalną, ochroną środowiska, gospodarką 

gruntami, turystyką i rekreacją; 

- pracownik w biurach planowania przestrzennego i pracowniach urbanistycznych, w biurach 

geodezyjno-kartograficznych; 

- analityk procesów gospodarczych w szeroko pojętym sektorze gospodarki i ochrony 

środowiska; 

- pracownik biur i instytucji wykorzystujących podstawowe programy i aplikacje GIS oraz 

CAD w analizach przestrzennych, procesie planowania i zarządzania przestrzenią; 

- doradca w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, programów rewiltalizacji.    

Absolwent studiów licencjackich lub inżynierskich może kontynuować kształcenie na 

studiach II stopnia, których rekrutacja i wymagania wstępne przewidują kompetencje zdobyte 

na studiach I stopnia gospodarki przestrzennej. 

Zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności na rynku pracy zawartą w 

Obwieszczeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 28 grudnia 2017 r. 

absolwenci mogą zostać zatrudnieni jako specjaliści w zakresie gospodarki przestrzennej (po 

studiach licencjackich) oraz inżynierowie gospodarki przestrzennej po studiach inżynierskich. 

 

9. Wymagania wstępne i oczekiwania względem kandydata 

Znajomość geografii na poziomie maturalnym, podstawowa znajomość języka obcego, 

orientacja w życiu społecznym i gospodarczym, podstawowa znajomość historii powszechnej. 

Zasady rekrutacji na studia I stopnia 

Kategoria przedmiotu 
Przedmioty 

1 

maksymalnie jeden (wymagany) 

Geografia, matematyka, informatyka, historia, WOS,   

język obcy 

2 

maksymalnie jeden (wymagany) 
Geografia, matematyka, język obcy, język polski, 

historia, WOS, informatyka 

3 

maksymalnie dwa  (nie wymagane) 
Dwa dowolne przedmioty zdawane na maturze  
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Na studia niestacjonarne przyjęcia odbywają się na podstawie złożenia wymaganych 

dokumentów – w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń, zasady naboru takie jak dla 

studentów stacjonarnych. 

 

10.  Dziedzina i dyscyplina naukowa, do których odnoszą się efekty uczenia się 

Odniesienie kierunkowych efektów uczenia się zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 

20.09.2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych. 

Kierunkowe efekty uczenia się odnoszą się do: 

- dziedzina nauk społecznych 

- dyscyplina naukowa: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (100%) 

 

Zgodnie z wykazem dyscyplin naukowych w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 08.08.2011 r. 

kierunek „gospodarka przestrzenna” przyporządkowany jest do następujących obszarów, 

dziedzin i dyscyplin: 

- obszar nauk przyrodniczych, dziedzina nauk o Ziemi, dyscyplina naukowa geografia (80%); 

- obszar nauk społecznych, dziedzina nauk ekonomicznych: dyscyplina naukowa ekonomia 

(10%) i dyscyplina nauki o zarządzaniu (10%). 

 

11. Kierunkowe efekty uczenia się dla danego typu kwalifikacji wraz z odniesieniem do 

obszaru kształcenia i składnika opisu charakterystyk pierwszego i drugiego stopnia PRK 

 
 

Symbol 

efektu 

 

Efekt uczenia się 

 

Absolwent 

Odniesienie 

do składnika 

opisu chara-

kterystyk  

pierwszego i 

drugiego 

stopnia PRK 

Odniesie-
nie do 
kompeten-

cji inżynier-
skich 

W zakresie WIEDZY 
14P1A_W01 Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu geografii społeczno-

ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, w tym z zakresu 

przyrodniczych, społecznych, ekonomicznych i prawnych 

podstaw gospodarki przestrzennej. 

P6S_WG 

P6U_W 

 

14P1A_W02 Zna relacje między człowiekiem a przestrzenią w ujęciu 
historycznym, zjawiska zachodzące w społeczeństwie 

wpływające na sposób organizowania przestrzeni oraz ich 

historycznej ewolucji; zna przemiany, ich skale i kierunki w 

obszarach wiejskich i miejskich. 

P6S_WG  

14P1A_W03 Zna metody badań z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej i 

gospodarki przestrzennej. 

P6S_WG  

14P1A_W04 Zna i rozumie uwarunkowania, zasady i konsekwencje 

planowania przestrzennego, pojęcie dobra publicznego i ładu 

przestrzennego. 

P6S_WG  

14P1A_W05 Za teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat metod analiz zjawisk 

w układach przestrzennych, w tym z wykorzystaniem narzędzi 

statystycznych i informatycznych, zna zasady i techniki 

pozyskiwania oraz przetwarzania danych geograficznych. 

P6S_WG 

P6U_W 

 

P6S_WG 

 

14P1A_W06 Zna zakres działalności samorządów, różnych biur i instytucji w 

zakresie gospodarki przestrzennej. 

P6S_WK P6S_WK 
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14P1A_W07 Zna prawidłowości i mechanizmy występujące w gospodarce 

przestrzennej, zna rodzaje i etapy planowania przestrzennego oraz 

rządzące nimi prawidłowości; definiuje instrumenty 

gospodarowania przestrzenią; zna pojęcie ładu przestrzennego i 

podstawowe zasady jego kształtowania. 

P6S_WG 

 
 

14P1A_W08 Zna regionalne i globalne dylematy związane z gospodarką 

przestrzenną. 

P6S_WK

  

 

 

14P1A_W09 Ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, 

moralnych, etycznych) typowych dla gospodarki przestrzennej 

oraz z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa 

autorskiego. 

 

P6S_WK 

 

 

14P1A_W10 Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej 

przedsiębiorczości związanej z gospodarką przestrzenną. 

P6S_WK 

 

P6S_WK 

 

W zakresie UMIEJĘTNOŚCI 

14P1A_U01 Właściwie dobiera źródła informacji i metody badań w celu 

zbadania i wyjaśnienia zjawisk, procesów, związków i zależności 

zachodzących w przestrzeni zagospodarowanej przez człowieka. 

P6S_UW  

14P1A_U02 Potrafi stosować zaawansowane metody i narzędzia badawcze w 

zakresie geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki 

przestrzennej, w szczególności umie zaplanować i przeprowadzić 

badania społeczne oraz skorzystać z zaawansowanych technik 

informacyjnych. 

P6S_UW  

14P1A_U03 Potrafi formułować i rozwiązywać problemy oraz wykonywać 

zadania typowe dla zakresu gospodarki przestrzennej. 

P6S_UW  

14P1A_U04 Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów oraz 

zjawisk mających wpływ na podejmowanie decyzji 

gospodarczych i planistycznych. 

P6S_UW 

 

P6S_ UW 

14P1A_U05 Posługuje się narzędziami GIS oraz komputerowym 

wspomaganiem projektowania (CAD) w analizach 

przestrzennych, tworzeniu koncepcji i wizualizacji 

zaproponowanych rozwiązań z zakresu planowania i 

zagospodarowania przestrzennego. 

P6S_ UW P6S_ UW 

14P1A_U06 Potrafi przeprowadzić pomiary i symulacje komputerowe, 

interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski. 

P6S_ UW P6S_ UW 

14P1A_U07 Potrafi komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej 
terminologii, zaprezentować opinie na temat związany z 

gospodarką przestrzenna,  wziąć udział w debacie. 

P6S_UK 
P6U_U 

 

14P1A_U08 Wykorzystuje język naukowy w objaśnianiu zjawisk i procesów 

związanych z zagadnieniami gospodarki przestrzennej. 

P6S_UK  

14P1A_U09 Posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych i wystąpień 

ustnych, w tym prezentacji multimedialnych . 

P6S_UK  

14P1A_U10 Posługuje się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

P6S_UK  

14P1A_U11 Potrafi zaplanować i organizować pracę własną i w zespole. 

Potrafi współpracować z ramach zespołów, także o charakterze 

interdyscyplinarnym . 

P6S_UO  

14P1A_U12 Uczy się planować własny rozwój. P6S_UU 

P6U_U 
 

W zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH 
14P1A_K01 Wykazuje krytycyzm w przyjmowaniu informacji pochodzących  

z masowych mediów i innych źródeł; docenia wartość badań 
naukowych w rozwiazywaniu problemów poznawczych i 

praktycznych . 

P6S_KK  

14P1A_K02 Jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych i 

współdziałania na rzecz środowiska społecznego. 

P6S_KO 

P6U_K 
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14P1A_K03 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji 

określonych zadań. 

P6S_KR 

 

 

14P1A_K04 Rozumie potrzebę przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz 

dbałość o dorobek i tradycje zawodu. 

P6S_KR 

P6U_K 

 

14P1A_K05 Rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia kompetencji 

zawodowych. 

P6S_KR  

14P1A_K06 Jest przygotowany do inicjowania działań na rzecz interesu 

publicznego. 

P6S_KO  

14P1A_K07 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. P6S_KO  

 

Dodatkowe efekty uczenia się dla studiów I stopnia kierunku Gospodarka przestrzenna 

kończących się uzyskaniem tytułu  zawodowego  inżyniera 

Symbol 

efektu 

 

Absolwent 

Kompe-
tencje 
inżynier-
skie 

W zakresie WIEDZA 

14P1A_W11 
Zna i rozumie podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, 

obiektów i systemów technicznych . 

P6S_ WG 

14P1A_W12 

Zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu 

prostych zadań inżynierskich z zakresu projektowania urbanistycznego, zna 

zasady dotyczące zapisu i odczytu rysunków planistycznych i geodezyjnych 

oraz ich sporządzania, ma wiedzę w zakresie planowania i projektowania 

infrastruktury technicznej oraz rewitalizacji obszarów zdegradowanych. 

P6S_ WG 

14P1A_W13 
Ma podstawową wiedzę o funkcjonowaniu i utrzymaniu systemów 

transportowych oraz systemów infrastruktury technicznej. 

P6S_ WG 

W zakresie UMIEJĘTNOŚCI 

14P1A_U13 

Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobów funkcjonowania i ocenić 

istniejące rozwiązania techniczne z zakresu inżynierii środowiskowej, 

gospodarki komunalnej, infrastruktury technicznej oraz polityki miejskiej i 

planowania rozwoju obszarów miejskich oraz ocenić przydatność rutynowych 

metod i narzędzi systemowych stosowanych w gospodarce przestrzennej. 

P6S_UW 

14P1A_U14 
Potrafi - przy opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego -

dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne. 

P6S_UW 

14P1A_U15 
Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań 

inżynierskich. 

P6S_UW 

14P1A_U16 
Potrafi zaprojektować plan zagospodarowania przestrzennego w różnych 

skalach przestrzennych i inne opracowania planistyczne. 

P6S_UW 

14P1A_U17 

Potrafi wykorzystać metody analityczne do formułowania i rozwiązywania 

zadań inżynierskich związanych z projektowaniem układów przestrzennych. 

  

P6S_UW 

 

 


