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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Infrastruktura w rozwoju regionalnym  

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Infrastructure in regional development 

Kierunek studiów  gospodarka przestrzenna 

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

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr hab. Ihor Kozak  Prof. KUL 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład   4 

konwersatorium   

ćwiczenia 30 I 

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Znajomość podstaw użytkowania komputera 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

1. Poszerzenie i uaktualnienie wiedzy o infrastrukturze w rozwoju regionalnym. 

2. Zastosowanie analiz przestrzennych do badania infrastruktury w rozwoju regionalnym. 
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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 Zna podstawowe pojęcia systemowe, które stosuje do opisu 

rozwoju regionu i posiada wiedzę o instytucjach społecznych 

funkcjonujących w regionie i wpływających na jego 

infrastrukturę.  

K_W 02; K_W 04; 

W_02 Wykazuje znajomość zaawansowanych metod badania 
infrastruktury funkcjonującej w regionie 

K_W 07 

W_03 Ma wiedze o trwałości infrastruktury w regionie, obiektów i 
systemów technicznych, zna odpowiednie metody do 
rozwiązywania zadań związanych z rozwojem regionalnym.   

K_W 13; K_W 16 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Potrafi pozyskiwać wiedzę literaturową  o infrastrukturze oraz 
wykorzystywać ją do analizowania procesów zachodzących w 
regionie,  

K_U 01;  

U_02 Stosując podejście systemowe potrafi prawidłowo 
interpretować i wyjaśniać zjawiska zachodzące w regionie, 
posługuje się regułami zawodowymi, potrafi przygotować 
prezentację, ocenić potencjał regionu  

K_U 03 K_U 04, K_U 
06, K_U 08,  

U_03 Potrafi ocenić przydatność nowych osiągnięć infrastruktury w 
rozwoju regionalnym, samodzielnie przedstawić referat, 
identyfikować zadania, pracować jak indywidualnie, tak i w 
zespole analizując zmiany infrastruktury w regionie  

K_U 09, K_U 10, K_U 
17, K_U 18 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Potrafi uzyskiwać wiedzy z literatury dotyczącej infrastruktury 
regionu, myśleć w sposób kreatywny i przedsiębiorczy 
analizując role infrastruktury w rozwoju regionalnym   

K_ K 02 

K_02 Jest gotowy do współpracy z innymi specjalistami w celu 
rozwiązania problemów funkcjonowania infrastruktury w 
rozwoju regionalnym 

K_K 03 

K_03 Potrafi wytłumaczyć zastosowane metody infrastrukturalne w 
rozwoju regionalnym, opracować elementy planu miejscowego 
i studium uwarunkowań 

K_K 04; K_K 05 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Treści programowe przedmiotu 

1. Infrastruktura wodno-kanalizacyjna.  
2.  Infrastruktura elektroenergetyczna.  
3. Infrastruktura gazowa.  
4. Infrastruktura komunikacyjna i transport publiczny.  
5. Infrastruktura telekomunikacyjna.  
6. Infrastruktura turystyczna.  
7. Analiza elementów infrastruktury technicznej dla wybranych gmin w regionie południowo 

wschodnim Polski z przydzieleniem wybranej gminy z regionu dla każdej osoby z grupy, 
opracowanie elementu infrastruktury przez poszczególne osoby, prezentacja analiz elementów 
infrastruktury z wybranych gmin regionu.  
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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 Praca z materiałem  
kartograficznym  

Mapa  
 

Uzupełniony i oceniony 
test  

W_02 Analiza laboratoryjna Obserwacja Uzupełniony i oceniony 
test 

W_03 Praca pod kierunkiem Test Uzupełniony i oceniony 
test 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Analiza tekstu Test Uzupełniony i oceniony 
test 

U_02 Analiza kartograficzna Test Wydruk testów 

U_03 Ćwiczenia praktyczne Kolokwium Uzupełnione i ocenione 
kolokwium 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Praca w grupach  Test Wydruk testów 

K_02 Praca w grupach  Test Wydruk testów 

K_03 Ćwiczenia laboratoryjne Kolokwium Uzupełnione i ocenione 
kolokwium 

 

VI. Kryteria oceny, wagi 

Na końcową ocenę z ćwiczeń składają się: 

 zaliczenie kolokwium 50% , 

 przygotowanie prezentacji 30%, 

 aktywny udział w części praktycznej ćwiczeń 20%. 
 
Aby uzyskać pozytywną ocenę należy oddać wszystkie wymagane na ćwiczeniach prace. 
Kryteria oceniania prac na kolokwium pisemnym (test): 
91 - 100% punktów z egzaminu - ocena 5,0 
81 - 90% punktów z egzaminu - ocena 4,5 
71 - 80% punktów z egzaminu - ocena 4,0 
61 - 70% punktów z egzaminu - ocena 3,5 
50 - 60% punktów z egzaminu - ocena 3,0 
 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

50 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

30 
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VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Kupiec L., Truskolaski T., Gołębiowska A.: Gospodarka Przestrzenna, T. VII – Infrastruktura 
techniczna, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2005.  
Łyp B., Infrastruktura wodno-ściekowa w planowaniu miast, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 
Warszawa 2008.  
Basiewicz T., Gołaszewski A., Rudziński L., Infrastruktura transportu, Oficyna Wydawnicza 
Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007.  
Klepacka B., Kicman A., Infrastruktura techniczna w planowaniu przestrzennym, Wydawnictwo 
Politechniki Białostockiej, Białystok – skrypty, 1991. 
 

Literatura uzupełniająca 

Nowak M. J., 2010, Polityka przestrzenna w polskich obszarach metropolitalnych: koncepcje 
planistyczne, zakres prac planistycznych, wydatki na planowanie przestrzenne. Wyd. CeDeWu (BU 
KUL)  
Mikulski Z., Gospodarka wodna, PWN Warszawa, 1998r. 
Praca zbiorowa pod red. Berdysz M., Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w praktyce : 
fachowy poradnik dla urbanistów, architektów i inżynierów budownictwa, Warszawa: Verlag 
Dashöfer, 2005. 
 

 

 


