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KARTA PRZEDMIOTU  
 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Ekonomiczne aspekty gospodarki przestrzennej 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Economic aspects of spatial management 

Kierunek studiów  gospodarka przestrzenna 

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

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina 
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna prof. dr. hab. Kateryna Vaskivska 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład   9 

konwersatorium   

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium 
30 
30 
30 

V 
VI 
VII 

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa 
30 
30 

VI 
VII 

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne 
Podstawowa wiedza z zakresu planowania przestrzennego, ekonomii oraz 
podstawy wykorzystania specjalistycznych narzędzi informatycznych 

 
II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

1. C1 - Samodzielne przygotowanie pod opieką promotora prac przeglądowej, systematyzującej 
określony wycinek wiedzy, czy też analizy studium przypadku  

2. C2 - Przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania problemów badawczych, z elementami 
analizy, oceny i ewentualnych propozycji zmian 
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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 terminologię stosowaną w 
gospodarce przestrzennej, podstawowe koncepcje, modele i 
kierunki badań w gospodarce przestrzennej 

K_W07 
 

W_02 Student zna i rozumie istotę badań gospodarki przestrzennej, 
wie co jest przedmiotem, podmiotem i celem badań gospodarki 
przestrzennej 

K_W05 

W_03 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu 
prawa autorskiego 

K_W12 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student wyszukuje samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać 
swoje profesjonalne umiejętności korzystając z różnych źródeł 

K_U01 
 

U_02 Student wyjasni w mowie i piśmie w sposób precyzyjny, 
specjalistyczny a zarazem zrozumiały wypowiadać się na tematy  
dotyczące gospodarki przestrzennej 

K_U03 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju 
osobistego 

K_K01 
 

K_02 Student wyszukuje jak myśleć i działać w sposób 
przedsiębiorczy, umiejętnie organizować pracę własną oraz 
grupy 

K_K02 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Omówienie teoretycznych i praktycznych ekonomicznych aspektów problemy badań. 
2. Przedstawienie najnowszych metod oceny spoleczno-ekonomicznego rozwoju regionu, gminy. 
3. Omówienie specyfiki strukturnych komponentów mechanizmu funkcjonowania gospodarki 
przestrzennej.  
4. Przedstawienie zasad stworzenia koncepcji rozwoju gospodarczego regionu z 
uwzględnieniem warunków politycznych, ekonomicznych, ekologicznych, spolecznych. 
5. Prezentacja i omówienie tematów możliwych do realizacji w ramach pracy inżynierskiej. 
6. Omówienie zasad pisania prac inżynierskich. Aktualizacja wiedzy o zagadnieniu plagiatu, jego 
istocie i konsekwencjach. 
7. Zbiór danych statystycznych. Opracowanie i prezentacja danych.  
8. Napisanie rozdziałów pracy. Dyskusja nad głównymi wnioskami pracy inżynierskiej. 
9. Omawianie zagadnień na egzamin dyplomowy w formie prezentacji multimedialnych 
przygotowanych przez studentów. 

 
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 problemowy, 
konwersatoryjny, praca z 
materiałami statystycznymi 

Praca pisemna, analiza 
ekonomiczna 

Rozdziały pracy 
inżynierskiej, oceniona 
prezentacja 

W_02 Wykład problemowy, Praca pisemna, analiza Rozdziały pracy 
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konwersatoryjny, praca z 
materiałami statystycznymi 

ekonomiczna inżynierskiej, oceniona 
prezentacja 

W_03 Wykład problemowy,  
dyskusja, praca 
seminaryjna 

Praca pisemna, analiza 
ekonomiczna 

Rozdziały pracy 
inżynierskiej, oceniona 
prezentacja 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Dyskusji problemowe, 
praca seminaryjna 

Praca pisemna oraz analiza 
problemowa a ekonomiczna, 
prezentacja projektu 

Rozdziały pracy 
inżynierskiej, oceniona 
prezentacja oraz 
aktywność w dyskusjach 
notowana na liście 

U_02 Dyskusji problemowe, 
praca seminaryjna 

Praca pisemna oraz analiza 
problemowa a ekonomiczna, 
prezentacja projektu 

Rozdziały pracy 
inżynierskiej, oceniona 
prezentacja oraz 
aktywności w dyskusjach 
notowana na liście 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Metoda obserwacji,   
metoda problemowa 

Obserwacja,  
przygotowanie projektu 

Rozdziały pracy 
inżynierskiej, ocena 
projektu, uczestnictwa w 
dyskusji oraz pracy w 
zespole 

K_02 Metoda obserwacji,   
metoda problemowa 

Obserwacja,  
przygotowanie projektu 

Rozdziały pracy 
inżynierskiej, ocena 
projektu, uczestnictwa w 
dyskusji oraz  pracy w 
zespole 

 
VI. Kryteria oceny, wagi 

 
Końcową ocenę z seminarium: 
- praca inżynierska 100%, 
- aktywny udział na zajęciach, 
- przedstawienie prezentacji. 
 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

180 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

100 

 
 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

1. Domański Ryszard, Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne.  
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. 
2. Pozycje literatury dobierane są indywidualnie, zgodnie z tematyką pracy dyplomowej i 
zainteresowaniami studenta. 
Literatura uzupełniająca 

Literatura uzupełniająca 
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1. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Seria: Komentarze Becka / Autorzy: dr Krzysztof 
Jaroszyński, prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski, dr Anna Szmytt, Łukasz Złakowski / pod redakcja 
prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski / wydanie: 8, 2014, s. 600.   
2. Biuletyn z posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki  
Regionalnej i Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nr 895/VI, 8 lipca 2008 r.,  
s. 9; http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/ [dostęp: 18 stycznia 2010 r.]  
3. Raport o stanie i uwarunkowaniach prac planistycznych w gminach na  
koniec 2007 roku, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania  
PAN, Warszawa 2008.  
4. Winiarski B. (red.), Polityka gospodarcza, Wyd. PWN, Warszawa, 2001.  
6. Wagner D. C. (red.), Strategie rozwoju gospodarczego miast i gmin, Przykłady dobry rozwiązań, 
Warszawa, 1999.  
7. Ziółkowski M., Proces formułowania strategii rozwoju gminy, Instytut Przedsiębiorczości i 
Samorządności, 2000.  
8. Okraszewska A., Brzeziński I., Kwiatkowski J., Lokalny rozwój gospodarczy w kontekście wstąpienia 
Polski do Unii Europejskiej, Warszawa, 2002. 

 


