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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiot Ideowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Ideological conditions of spatial management 

Kierunek studiów  gospodarka przestrzenna 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I stopień inżynierskie 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina architektura i urbanistyka; geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka przestrzenna 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 15 V 1 

konwersatorium   

Ćwiczeni   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Wymagana jest podstawowa zdolność studenta do słuchania wykładu 
oraz do aktywnej percepcji intelektualnej i samodzielnej pracy 
naukowej na poziomie studiów uniwersyteckich I stopnia  

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1-  zapoznanie studenta z prawdą o człowieku jako podmiocie duchowo-materialnym 
gospodarki przestrzennej  
C2 – rozumienie źródeł, istoty i celu natury i kultury jako treści gospodarki przestrzennej  
C3 – kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy o rozporządzaniu, 
planowaniu, kształtowaniu, dysponowaniu i ochronie gospodarki przestrzennej w wymiarze 
zurbanizowanym i wiejskim oraz rolnym, leśnym czy parkowym  
C4 – student suwerennie i moralnie odpowiedzialnie działa w ramach społeczeństwa 
opartego na wiedzy o ideowych uwarunkowaniach gospodarki przestrzennej, których celem 
jest dopomóc osobom ludzkim w ich samorealizacji 
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do efektu 

kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Student zna podstawową prawdę transcendentno-
metafizyczną oraz ontologiczną o człowieku jako 
najważniejszym i aktywnym podmiocie gospodarki 
przestrzennej  

K_W01 

W_02 Student rozumie najważniejsze aspekty ideowych 
uwarunkowań gospodarki przestrzennej jak np. realność, 
rzeczowość, jedność, prawdę, dobro, piękno czy 
tożsamość w racjonalnym kształtowaniu przestrzeni ze 
względu na dobro ludzi 

K_W10 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student potrafi zastosować poznaną prawdę o 
fundamentach warunkujących różne płaszczyzny 
gospodarki przestrzennej w wykonywaniu różnych zadań 
zawodowych  

K_U03, K_U04, 
K_U05, K_U06 

U_02 Student opracowuje samodzielnie metody zgodnego z 
realistyczną i godną osoby ludzkiej w jej wymiarze 
indywidualnym i społecznym koncepcją gospodarki 
przestrzennej działania na rzecz dalszego wydoskonalania 
środowiska życia ludzkiego, aby możliwie jak najlepiej 
służyło wszechstronnemu rozwojowi człowieka 

K_U01, K_U03, K_U04 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student poznaje i myśli suwerennie; rozumie konieczność 
permanentnego pogłębiania swojej wiedzy nie tylko ściśle 
z zakresu gospodarki przestrzennej, lecz także i z innych 
dyscyplin, które dopomagają w doskonalszym poznaniu i 
kształtowaniu zadań ściśle przedmiotowych  

K_K01 

K_02 Student inspiruje aktywności, których celem jest społeczne 
pogłębienie wiedzy na temat wielopłaszczynowo pojętej 
rzeczywistości gospodarki przestrzennej, jej źródeł, natury 
i sensu w rozwoju każdego człowieka, który przecież jest 
nie tylko istotą duchową, lecz również materialną i dlatego 
jakże ważnym jest wymiar treściowy gospodarki 
przestrzennej, oparty na realnych fundamentach, 
prawdzie, dobru i pięknu, które wpływają na kształtowanie 
się etosu godnego każdej osoby ludzkiej i jej społeczności 

K_K01, K_K05, K_K06, 
K_K07 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Wykład obejmuje następujące treści: transcendentno-metafizyczna oraz ontologiczna analiza 

osoby ludzkiej jako podmiotu gospodarki przestrzennej; transcendentalne rozumienie 

przedmiotu gospodarki przestrzennej w sensie: ens, res, unum, verum, bonum, pulchrum, 

aliquid, tj. bytu, rzeczy, jedności, prawdy, dobra, piękna i odrębności; geneza, natura i 

celowość w rozporządzaniu, planowaniu, kształtowaniu, dysponowaniu i ochronie gospodarki 

przestrzennej w wymiarze zurbanizowanym i wiejskim oraz w wymiarze gospodarki 
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przestrzennej jako rolnej, leśnej, parkowej. 

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 Wykład konwersatoryjny, 
dyskusja 

Egzamin ustny Wypełniona karta 
egzaminacyjna 

W_02 Wykład konwersatoryjny, 
dyskusja 

Egzamin ustny Wypełniona karta 
egzaminacyjna 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Wykład konwersatoryjny, 

dyskusja 

Egzamin ustny Wypełniona karta 
egzaminacyjna 

U_02 Wykład konwersatoryjny, 

dyskusja 

Egzamin ustny Wypełniona karta 
egzaminacyjna 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Wykład konwersatoryjny, 

dyskusja 

Egzamin ustny Wypełniona karta 
egzaminacyjna 

K_02 Wykład konwersatoryjny, 

dyskusja 

Egzamin ustny Wypełniona karta 
egzaminacyjna 

  

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Egzamin ustny w wyznaczonym terminie: Student otrzymuje 3 pytania i na 2 

z nich powinien dać pozytywną odpowiedź.  

 

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia  

Ocena niedostateczna  

(W) - Student nie posiada elementarnej wiedzy w zakresie treści dotyczących 

ideowych uwarunkowań gospodarki przestrzennej  

(U) - Student nie posiada umiejętności podejmowania dyskusji oraz dokonania 

krytycznej analizy materiałów  

(K) – Student nie jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych  

 

Ocena dostateczna  

(W) - Student zna wybrane terminy z zakresu treści dotyczących ideowych 

uwarunkowań gospodarki przestrzennej  

(U) - Student posiada umiejętność podejmowania dyskusji i krytycznej analizy 

materiałów w stopniu wystarczającym  

(K) – Student jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych  

 

Ocena dobra  
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(W) - Student zna większość terminów z zakresu treści dotyczących ideowych 

uwarunkowań gospodarki przestrzennej  

(U) - Student posiada umiejętność podejmowania dyskusji i krytycznej analizy 

materiałów  

(K) – Student jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych  

 

Ocena bardzo dobra  

(W) - Student zna wszystkie wymagane terminy z zakresu treści dotyczących 

ideowych uwarunkowań gospodarki przestrzennej  

(U) - Student posiada umiejętność podejmowania otwartej dyskusji w gronie 

specjalistów oraz dokonania krytycznej analizy materiałów  

(K) - Student jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, wykazuje 

aktywność w podejmowaniu profesjonalnych działań w zakresie ideowych 

uwarunkowań gospodarki przestrzennej  

 

Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

20 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

10 

 

VII. Literatura 

Literatura podstawowa 
1. Domański R., Gospodarka przestrzenna: podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2013.  
2. Guz T., Chrześcijańska filozofia wsi [w:] T. Guz, P. Marzec, Z. Michalski (Red.), Polska 
wieś w Unii Europejskiej, Tomaszów Lub.-Lublin: WZNPiE KUL 2007, s. 11-19.  
3. Guz T., Szkic filozofii kultury miasta [w:] Cezary Girgiel, Marek Bielecki, Halina 
Szymańska, Tadeusz Guz (Red.), Łaszczów wczoraj – dziś – jutro, Łaszczów: Urząd Miasta 
w Łaszczowie 2010, s. 13-20.  
4. Parysek J.J., Wprowadzanie do gospodarki przestrzennej, Wydawnictwo Naukowe UAM, 
Poznań 2007.  
5. Podstawy gospodarki przestrzennej – wybrane aspekty, praca zbiorowa pod red. S. 
Korenika, J., Słodczyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we 
Wrocławiu, Wrocław 2005.  
Literatura uzupełniająca 

1. Godlewska H., Lokalizacja działalności gospodarczej, Dom Wydawniczy ELIPSA, 
Warszawa 2001.  
2. Jewtuchowicz A., Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.  
3. Podstawy teoretyczne gospodarki przestrzennej i zarządzania przestrzenią, praca 
zbiorowa pod red. T., Bajerowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 
Olsztyn 2003.  
4. Potoczek A., Polityka regionalna i gospodarka przestrzenna, Agencja Tonik i Centrum 
Kształcenia i Doskonalenia Kujawscy, Toruń 2003. 
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