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1. Nazwa kierunku:  Planowanie i organizacja przestrzeni 

2. Opis kierunku: 

Na kierunku Planowanie i organizacja przestrzeni kształceni są specjaliści gotowi do 

podjęcia pracy na stanowiskach odpowiedzialnych za planowanie i organizację przestrzeni 

zgodnie z potrzebami mieszkańców, zasadami zrównoważonego rozwoju, przy zachowaniu 

wartości środowiskowych, kulturowych i krajobrazowych, z uwzględnieniem czynników 

społecznych i ekonomicznych. 

Program studiów obejmuje trzy lub cztery semestry zajęć dydaktycznych (odpowiednio 

dla absolwentów studiów inżynierskich lub licencjackich). Plan studiów składa się z trzech 

zasadniczych elementów: modułów podstawowych, obowiązkowych dla wszystkich 

studentów, modułów do wyboru oraz przedmiotów autorskich. Duży udział modułów do 

wyboru pozwala na indywidualizację ścieżki kształcenia. Student ma możliwość kształtowania 

programu studiów dostosowując go do swoich zainteresowań, predyspozycji, aktualnego lub 

przyszłego miejsca pracy. Odpowiedni dobór modułów decyduje  

o kwalifikacjach absolwenta i daje możliwość ukończenia specjalności „Organizacja 

przestrzeni lokalnej i regionalnej” lub „Zagospodarowanie i zrównoważony rozwój miasta”.  

W toku studiów realizowane są aktywne formy zajęć, np.: liczne prace projektowe, 

opracowania planistyczne, ćwiczenia symulacyjne. Podejmowane są ważne problemy 

rewitalizacji obszarów i obiektów zdegradowanych oraz adaptacji miast do zmian klimatu. 

Wiele uwagi poświęcane jest znaczeniu i kształtowaniu przestrzeni publicznych w miastach 

oraz roli dziedzictwa kulturowego i tożsamości lokalnej. Analizowane są uwarunkowania, 

procesy i efekty zagospodarowania przestrzeni w ścisłym powiązaniu z praktyką 

podejmowania decyzji planistycznych. Duża liczba ćwiczeń kameralnych i terenowych 

pozwala rozwijać umiejętności praktyczne, m.in. z zakresu oceny jakości przestrzeni  

i budowy programów rewitalizacji, przygotowania projektów inwestycyjnych i wyceny 

nieruchomości mieszkaniowych, planowania i ewaluacji inwestycji transportowych, oceny 

lokalizacji inwestycji gospodarczych. Studia poszerzają umiejętność posługiwania się 

oprogramowaniem komputerowym wspierającym proces planowania przestrzennego 

Rozwijane są także umiejętności z zakresu analizy, przetwarzania i wizualizacji danych 

przestrzennych przy wsparciu specjalistycznych aplikacji takich jak: ArcMap, AutoCAD Map 

oraz AutoCAD Civil 3D, InfraWorks. 

 

3. Poziom studiów: studia II stopnia 

4. Profil studiów: ogólnoakademicki 

5. Forma studiów: stacjonarne 

6. Zasadnicze cele kształcenia 

Główne cele kształcenia na kierunku Planowanie i organizacja przestrzeni 

- Przygotowanie specjalistów zdolnych do podjęcia analitycznych i twórczych działań  

w zakresie planowania i organizacji przestrzennej działalności społecznej i gospodarczej  

z uwzględnieniem wartości przyrodniczych i kulturowych w myśl zasady rozwoju 

zrównoważonego. 

- Przekazanie szerokiej i aktualnej wiedzy na temat uwarunkowań i mechanizmów procesów 

społecznych i gospodarczych zachodzących w przestrzeni oraz umiejętności ich analizy  

i oceny oraz wykształcenie kompetencji w zakresie odpowiedzialnego gospodarowania 

przestrzenią na poziomie lokalnym i regionalnym. 



- Wykształcenie umiejętności organizacji przestrzeni zgodnie ze społecznymi potrzebami, 

zasadami ładu przestrzennego oraz wymogami ochrony środowiska, a także uwarunkowaniami 

technicznymi i prawno-administracyjnymi.  

- Nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji umożliwiających uczestnictwo w procesie 

planowania i projektowania przestrzeni miejskiej, formułowania zasad polityki przestrzennej  

i środowiskowej na wszystkich szczeblach planowania.  

- Przygotowanie do zarządzania rozwojem przestrzennym, konstruowania programów oraz 

strategii rozwoju gmin, miast i innych jednostek terytorialnych, planowania, modelowania  

i prognozowania rozwoju przestrzennego w skali lokalnej i regionalnej oraz rozwiązywania 

konfliktów przestrzennych. 

 

7. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister 

8. Możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia absolwenta 

Kierunek przygotowuje specjalistów w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej i 

planowania. 

Wykształcenie na kierunku studiów przygotuje do pracy m.in. w następujących firmach 

i instytucjach: 

-  pracowniach planistycznych i urbanistycznych;  

- instytucjach samorządu miejskiego i regionalnego, przede wszystkim w działach związanych 

z planowaniem i gospodarowaniem przestrzenią, rozwojem miast i regionów, rewitalizacją, 

gospodarką komunalną, nieruchomościami, polityką społeczną, zarządzaniem transportem, 

ochroną środowiska; 

- administracji szczebla centralnego, szczególnie w obszarze polityki obszarów wiejskich, 

miejskiej i regionalnej, planowania przestrzennego, rozwoju transportu; 

- firmach pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzających nieruchomościami, 

agencjach rozwoju, agencjach konsultingowych i doradczych w zakresie gospodarki gruntami 

i innych firmach otoczenia biznesu, w tym w agencjach i instytucjach Unii Europejskiej, 

placówkach naukowo-badawczych. 

W połączeniu z kilkuletnią praktyką absolwenci kierunku będą przygotowani do 

pełnienia funkcji kierowniczych w wyżej wymienionych zawodach i instytucjach. 

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 do spraw administracji i rozwoju, specjaliści do spraw rynku 

nieruchomości oraz urzędnicy samorządowi. 

 

9. Wymagania wstępne i oczekiwania względem kandydata  

O przyjęcie na studia 3-semestralne mogą ubiegać się tylko absolwenci studiów 

inżynierskich w zakresie gospodarki przestrzennej, planowania przestrzennego, urbanistyki, 

geoinformacji, geomonitoringu, turystyki, ochrony środowiska, zarządzania miastem lub 

regionem, rewitalizacji, zarządzania publicznego, inwestycji i nieruchomości oraz innych 

kierunków społeczno-ekonomicznych o pokrewnych programach. 

O przyjęcie na studia 4-semestralne mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich, 

inżynierskich i magisterskich w zakresie gospodarki przestrzennej, planowania i urbanistyki, 

geografii, geoinformacji, geomonitoringu, turystyki, ochrony środowiska, zarządzania 

miastem, rewitalizacji, zarządzania publicznego, inwestycji i nieruchomości oraz innych 

kierunków społeczno-ekonomicznych o pokrewnych programach. 

W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń o przyjęciu na studia decyduje konkurs 

dyplomów. 

 



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 100% 

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

 

 

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

składnika opisu charakterystyk pierwszego i drugiego stopnia PRK 

 

 

  Symbol  
efektu uczenia się  

 

Efekty uczenia się 

opisujące program studiów 

Odniesienie do 

składnika opisu 

charakterystyk 

pierwszego       

i drugiego stopnia 

PRK  

W zakresie WIEDZY 

14P2A_W01 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu fakty, procesy i 

zjawiska społeczne, gospodarcze i przyrodnicze oraz 

zależności między nimi, zachodzące i odzwierciedlające się w 

przestrzeni geograficznej. 

P7S_WG 

P7U_W 

14P2A_W02 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu wpływ wybranych 

uwarunkowań przyrodniczych, społecznych, gospodarczych 

oraz prawnych na funkcjonowanie i organizację przestrzenną 

społeczeństwa. 

P7S_WG 

P7U_W 

14P2A_W03 Zna wybrane teorie przestrzennej organizacji społeczeństw, w 

tym zasady funkcjonowania i metody prognozowania rozwoju 

terytorialnych systemów społecznych w różnych skalach 

przestrzennych. 

P7S_WG 

14P2A_W04 Zna metody badań typowe dla geografii społeczno-

ekonomicznej i gospodarki przestrzennej. 

P7S_WG 

14P2A_W05 Zna kluczowe zagadnienia dotyczące planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz organizacji przestrzeni. 

P7S_WG 

14P2A_W06 Zna genezę, główne nurty oraz współczesne kierunki rozwoju 

geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej 

oraz dziedzin pokrewnych. 

P7S_WG 

14P2A_W07 Zna fundamentalne dylematy i wyzwania współczesnej 

cywilizacji związane z funkcjonowaniem społeczeństw w 

środowisku geograficznym. 

P7S_WK 

14P2A_W08 Zna ekonomiczne, prawne i etyczne uwarunkowania 

działalności zawodowej związanej z planowaniem i organizacją 

przestrzenną życia społecznego i gospodarczego, w tym zasady 

ochrony prawa autorskiego. 

P7S_WK 

W zakresie UMIEJĘTNOŚCI 

14P2A_U01 Właściwie dobiera źródła informacji i metody badań w celu 

zbadania i wyjaśnienia zjawisk, procesów, związków i 

zależności zachodzących w przestrzeni zagospodarowanej 

przez człowieka. 

P7S_UW 



14P2A_U02 Potrafi dokonać oceny, krytycznej analizy, twórczej 

interpretacji oraz syntezy zebranych informacji. 

P7S_UW 

14P2A_U03 Potrafi twórczo zinterpretować informacje o sposobie 

zagospodarowania i organizacji przestrzeni, dokonując jej 

oceny oraz identyfikacji istniejących i potencjalnych  zagrożeń, 

konfliktów, walorów wraz ze wskazaniem dalszych kierunków 

rozwoju. 

P7S_UW 

14P2A_U04 Potrafi przygotować wyniki badań i analiz przestrzennych oraz 

wytycznych planistycznych w formie opracowania pisemnego, 

kartograficznego oraz prezentacji multimedialnej. 

P7S_UW 

14P2A_U05 Formułuje i rozwiązuje złożone i nietypowe problemy związane 

z planowaniem i organizacją przestrzeni. 

P7S_UW 

14P2A_U06 Potrafi formułować i testować hipotezy związane z prostymi 

problemami badawczymi. 

P7S_UW 

14P2A_U07 Wykorzystuje w procesie analizy, oceny, interpretacji oraz 

modelowania obserwowanych faktów i zjawisk, specjalistyczne 

aplikacje komputerowe wspierające proces planowania, 

organizacji i zarządzania przestrzenią. 

P7S_UW 

14P2A_U08 Potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne ze 

zróżnicowanymi kręgami odbiorców 

P7S_UK 

P7U_U 

14P2A_U09 Potrafi prowadzić debatę. P7S_UK 

14P2A_U10 Posługuje się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego 

Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną 

terminologią. 

P7S_UK 

14P2A_U11 Potrafi współpracować z innymi osobami w ramach prac 

zespołowych oraz kierować pracą zespołu. 

P7S_UO 

P7U_U 

14P2A_U12 Samodzielnie planuje i realizuje podnoszenie własnych 

umiejętności i kompetencji oraz potrafi ukierunkowywać 

innych w tym zakresie. 

P7S_UU 

P7U_U 

W zakresie KOMPETENCJI 

14P2A_K01 Jest gotów do krytycznej oceny zarówno posiadanej wiedzy, jak 

i nowych informacji. 

P7S_KK 

14P2A_K02 Rozumie znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów 

poznawczych i praktycznych oraz rolę opinii ekspertów w 

przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem 

problemów. 

P7S_KK 

14P2A_K03 Jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, 

inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska 

społecznego. 

P7S_KO 

P7U_K 

14P2A_K04 Jest przygotowany do inicjowania działań na rzecz interesu 

publicznego. 

P7S_KO 

14P2A_K05 Jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. P7S_KO 

14P2A_K06 Jest przygotowany do odpowiedzialnego pełnienia roli 

zawodowej, z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb 

społecznych, w tym: rozwijania dorobku i podtrzymywania 

P7S_KR 

P7U_K 



etosu zawodowego, postrzegania i rozwijania zasad etyki 

zawodowej, działania dla dobra społecznego. 

14P2A_K07 Rozumie znaczenie i ma świadomość odpowiedzialności 

związanej z planowaniem, kształtowaniem i organizacją 

przestrzenną środowiska życia społeczeństwa. 

P7S_KO 

 


