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KARTA PRZEDMIOTU  
 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu 
Zagospodarowanie i rewitalizacja obszarów 
wiejskich 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Development and revitalization of rural areas 

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 Dawid Soszyński 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 15 V 4 

konwersatorium   

ćwiczenia 30 V 

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe 10 V 

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne 

- znajomość zagadnień z zakresu podstaw gospodarki przestrzennej,  
- znajomość zagadnień dotyczących funduszy UE w gospodarce 
przestrzennej.  
- znajomość zagadnień dotyczących przyrodniczych uwarunkowań 
gospodarowania przestrzenią  
- znajomość zagadnień dotyczących społeczno-kulturowych uwarunkowań 
gospodarki przestrzennej 

 
 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

1. Zapoznanie studentów z zasadami planowania i zagospodarowania obszarów wiejskich w 
świetle obowiązujących przepisów oraz światowych trendów rozwoju i rewitalizacji. 

2. Uzyskanie umiejętności prowadzenia analiz i oceny wartości obszarów wiejskich. 

3. Nabycie umiejętności formułowania zaleceń odnośnie ochrony, rewaloryzacji i rewitalizacji 
obszarów wiejskich. 

4. Zdobycie umiejętności inwentaryzacji terenowej i analizy zasobów wsi, niezbędnych do 
planowania działań rewitalizacyjnych konkretnego sołectwa 
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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 definiuje główne problemy i trendy w planowaniu, 
zagospodarowaniu i rewitalizacji obszarów wiejskich oraz 
kierunki wdrażanych polityk rozwoju rolnictwa i wsi na 
poziomie europejskim i krajowym 

K_W07, K_W08 

W_02 Student zna instrumenty organizacyjno-prawno-finansowe oraz 
sposoby i efekty ich zastosowania w procesach planowania, 
zagospodarowania i rewitalizacji obszarów wiejskich 

K_W05, K_W09 

W_03 Student charakteryzuje przyrodnicze, społeczno-gospodarcze i 
prawne uwarunkowania zagospodarowania wsi, niezbędne do 
właściwej analizy danych oraz identyfikacji szans i zagrożeń  
występujących na danym obszarze  

K_W07  K_W08   

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student analizuje informacje związane z zasobami 
geograficznymi i przyrodniczymi środowiska w celu 
przygotowania koncepcji rewitalizacji terenów wiejskich  

K_U02, K_U01, K_U04 

U_02 Korzysta z literatury przedmiotowej oraz wykorzystuje dostępne 
źródła informacji, w celu identyfikacji mocnych i słabych stron 
analizowanej wsi 

K_U01 

U_03 Uzupełnia informacje niezbędne do waloryzacji przestrzeni 
wiejskiej w oparciu o inwentaryzację terenową  

K_U01, K_U05 

U_04 Student identyfikuje zjawiska zachodzące na obszarach 
wiejskich oraz interpretuje wzajemne powiązania między nim w 
celu przygotowania koncepcji rewitalizacji terenów wiejskich 

K_U03, K_U05 

U_05 Planuje optymalne kierunki przekształceń przestrzeni wiejskiej 
dostosowane do lokalnych uwarunkowań 

K_U04, K_U06 

U_06 Wykonuje opracowania graficzne potrzebne do przedstawienia 
zadanych problemów badawczych 

K_U02, K_U05 

U_07 Przedstawia wyniki swoich analiz w postaci prezentacji 
multimedialnej oraz formułuje odpowiednie wnioski 

K_U02, K_U06 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student dąży do stałego samokształcenia w swojej specjalności 
zawodowej 

K_ K01 

K_02 W trakcie dyskusji wykazuje inicjatywę w poszukiwaniu 
rozwiązań omawianych problemów społeczności wiejskich 

K_K04 

K_03 Student współpracuje w grupie w celu wypracowania 
optymalnej wizji rozwoju wsi 

K_K02 

K_04 Angażuje się w proces zdobywania informacji rozwiązywania 
konfliktów i kreowania nowoczesnej i innowacyjnej wizji 
rozwoju wsi 

K_K04, K_K03, K_K01 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

WYKŁADY: 
1. Najważniejsze współczesne problemy polskiej wsi 
2. Wybrane narzędzia zarządzania rozwojem wsi 
3. Problemy i szanse związane z charakterem struktury przestrzennej wsi 
4. Wyzwania związane z transportem wiejskim 
5. Planowanie rozwoju gospodarczego wsi – przemiany w rolnictwie, rozwój wielofunkcyjny 
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6. Zintegrowany rozwój turystyczny 
7. Optymalne warunki rozwoju społeczności wiejskiej 
8. Kształtowanie wiejskich przestrzeni publicznych 
9. Ochrona i wykorzystanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych w przemianach zachodzących na 
obszarach wiejskich 
ĆWICZENIA: 
1. Omówienie zagadnienia odnowy wsi. Prezentacja przykładów. Zarys treści Planu Odnowy Wsi. 
2. Podział na grupy, wybór obszaru opracowania, wiadomości wstępne 
3. Dyskusja nad zakresem uwarunkowań i źródłami danych. Opracowanie karty prac terenowych 
(zakres inwentaryzacji, pytania do wywiadów z mieszkańcami). 
4. Opracowanie części dotyczącej walorów kulturowych (historia, układy przestrzenne, 
architektura, krajobraz kulturowy, tradycje lokalne)  
5. Opracowanie części dotyczącej walorów przyrodniczo-krajobrazowych (geomorfologia, wody, 
gleby, szata roślinna, charakterystyczne cechy krajobrazu, obszary chronione)  
6. Opracowanie części dotyczącej sfery społecznej (demografia, usługi publiczne, instytucje, 
organizacje, wydarzenia, przestrzenie publiczne)  
7. Opracowanie części dotyczącej sfery gospodarczej (podmioty gospodarcze, miejsca pracy, 
ważniejsze zakłady, usługi komercyjne, transport, turystyka)  
8. Prezentacja przez prowadzącego charakterystyki wsi stanowiącej cel wyjazdu w ramach ćwiczeń 
terenowych. Stworzenie listy danych do uzupełnienia w trakcie wyjazdu terenowego (inwentaryzacja 
i wywiady). Ćwiczenia terenowe stanowią wstęp do indywidualnych opracowań tworzonych przez 
poszczególne grupy. 
9. Zestawienie słabych i mocnych stron z podkreśleniem cech i elementów mogących stanowić 
podstawę odnowy wsi 
10. Prezentacja uwarunkowań z roboczą wizją odnowy wsi. Dyskusja na forum grupy. 
11. Opis wizji rozwoju oraz wykaz najważniejszych planowanych zadań inwestycyjnych i 
przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną 
ZAJĘCIA TERENOWE: 
Wstępna prezentacja wsi wybranej jako pole badawcze w trakcie ćwiczeń terenowych (np. 
Dąbrówka, Gardzienice, Krzczonów). 
Wspólna inwentaryzacja fragmentu wsi z omówieniem poszczególnych zagadnień tematycznych. 
Podział na podgrupy i dalsza inwentaryzacja terenowa pozostałych fragmentów wsi (w podgrupach). 
Spotkanie z przedstawicielami społeczności lokalnej obejmujące: prezentację wybranych zagadnień 
przez mieszkańców, prezentację wybranych wyników inwentaryzacji przez studentów, dyskusję na 
temat problemów, szans i zagrożeń związanych z rozwojem miejscowości oraz możliwych scenariuszy 
jej rozwoju. 
Zajęcia kameralne polegające na opracowaniu wyników inwentaryzacji przez poszczególne podgrupy. 

 
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 Sprawdzian pisemny Uzupełniony i oceniony 
sprawdzian pisemny 

W_02, W_03 Wykład konwersatoryjny; 
Analiza materiałów 
źródłowych 

Sprawdzian pisemny; 
Prezentacja 

Uzupełniony i oceniony 
sprawdzian pisemny; Karta 
oceny prezentacji 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01, U_02, 
U_04, U_07 

Analiza materiałów 
źródłowych; Metoda 
projektu 

Prezentacja wyników 
analiz; Przygotowanie i 
prezentacja projektu 

Karta oceny prezentacji 
analiz; Karta oceny 
projektu i jego prezentacji 
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U_05, U_06 Metoda projektu Przygotowanie i 
prezentacja projektu 

Karta oceny projektu i jego 
prezentacji 

U_03 Inwentaryzacja terenowa Prezentacja Karta oceny prezentacji 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01, K_03, 
K_04 

Analiza materiałów 
źródłowych; Metoda 
projektu 

Prezentacja wyników 
analiz; Przygotowanie i 
prezentacja projektu 

Karta oceny prezentacji 
analiz; Karta oceny 
projektu i jego prezentacji 

K_02 Analiza materiałów 
źródłowych 

Prezentacja wyników 
analiz 

Karta oceny prezentacji 
analiz 

 
VI. Kryteria oceny, wagi 

 
Wykład:  Na końcową ocenę z wykładu składają się:  

- sprawdzian pisemny 100%,  

Kryteria oceniania prac na sprawdzianie pisemnym:  

91 - 100% punktów ze sprawdzianu - ocena 5,0  

81 - 90% punktów ze sprawdzianu - ocena 4,5  

71 - 80% punktów ze sprawdzianu - ocena 4,0  

61 - 70% punktów ze sprawdzianu - ocena 3,5  

50 - 60% punktów ze sprawdzianu - ocena 3,0  

 

Ćwiczenia:  Na końcową ocenę z ćwiczeń składają się:  

- przygotowanie projektu 70% 

- prezentacja analiz materiałów źródłowych 15% 

- prezentacja gotowego projektu 15% 

 

Aby uzyskać pozytywną ocenę należy oddać projekt w formie elektronicznej  

 
 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

65 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

30 

 
VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 
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WEiŚ, Białystok (BU KUL) 
2. Czarnecki W., 2004: Podstawy ruralistyki z elementami budownictwa wiejskiego. WSFiZ w 
Białymstoku, Białystok (BU KUL) 
3. Halamska M.(red), 2011, Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI w. Wyd 
Scholar, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (BU KUL) 
4. Kamiński Z. J., 2008, Współczesne planowanie wsi w Polsce – zagadnienia ruralisty, 
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice (BU KUL) 
5. Wilczyński R., 2000, Odnowa wsi perspektywą rozwoju obszarów wiejskich w Polsce: 
doświadczenia województwa opolskiego, Fundacja Fundusz Współpracy. Program Agrolinia, Poznań 
(BU KUL) 
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