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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Modele w gospodarce przestrzennej  

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Models in spatial economy  

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 Prof. Dr hab. Tomasz Stuczyński 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 15 I 3 

konwersatorium   

ćwiczenia 15 I 

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne brak 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

1. Zaznajomienie studentów z technikami korzystania z modeli, jako narzędzi operacyjnych 

stosowanych do identyfikacji czynników warunkujących zmiany gospodarcze i przestrzenne oraz 

tworzenia scenariuszy rozwoju społecznego-gospodarczego. 

2. Nabycie umiejętności samodzielnego budowania prostych modeli, opartych na dynamice 

systemów. 
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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  mechanizmy i czynniki regulujące procesy zachodzące w 

przestrzeni, związane z kształtowaniem popytu na ziemie, 

migracją ludności, atrakcyjnością jednostek przestrzennych dla 

rozwoju określonych funkcji.  

K_W02 

W_02 Zna praktyczne zastosowania różnych technik modelowania i 
prognozowania zjawisk ekonomicznych i społecznych w 
układach przestrzennych  

K_W03 

W_03 Ma wiedzę na temat przebiegu procesów środowiskowych, 
społecznych i ekonomicznych zachodzących w jednostkach 
terytorialnych mających wpływ na zmiany sposobu użytkowania 
ziemi oraz powstawianie zagrożeń degradacji środowiska 
przyrodniczego 

K_W06 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Potrafi pozyskiwać oraz integrować dane z dostępnych źródeł 

literaturowych oraz baz w zakresie koniecznym dla 

tematycznego i analitycznego zakresu budowanych modeli.  

K_U01 

U_02 Potrafi przeprowadzić analizy zależności pomiędzy różnymi 
wskaźnikami opisującymi przestrzeń z wykorzystaniem prostych 
modeli stochastycznych 

K_U02 

U_03 Posługuje się dostępnymi narzędziami do budowy modeli 
opartych na dynamice systemów (system dynamic modelling)  

K_U03 
 

U_04 Potrafi zastosować proste metody i narzędzia ilościowe 

pozwalających analizować i interpretować zjawiska i procesy 

zachodzące w przestrzeni różnych jednostek przestrzennych, 

gminy, miasta, regionu itp.  

K_U07  

U_05 Potrafi zorganizować i kierować pracą zespołu specjalistów z 
różnych dziedzin, dokonującego scenariuszowe analizy 
scenariuszowych procesów zachodzących w przestrzeni 
(społecznych .ekonomicznych, środowiskowych) będących 
następstwem różnych opcji wykorzystania przestrzeni oraz 
instrumentów polityki.  

K_U18 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Wykazuje kreatywność i otwartość w rozwiązywaniu problemów 
związanych z postrzeganiem, przewidywaniem i definiowaniem 
zależności oraz relacji występujących w przestrzeni społeczno-
ekonomicznej i krajobrazie 

K_K02 

 

K_02 Potrafi współdziałać i pracować w grupie przy opracowywaniu 
analiz i symulowaniu środowiskowych, społecznych i 
ekonomicznych następstw  różnych wariantów rozwoju 
jednostek terytorialnych  

K_K03 

K_03 Potrafi korzystać z narzędzi i metod wzmacniających 
partycypację przedstawicieli społeczności lokalnych w 
planowaniu przestrzennym, umożliwiających zrozumienie 
wyników modelowania różnych opcji rozwoju przestrzennego 
użytkownikom nie posiadających wiedzy specjalistycznej  

K_K04 
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K_04 Posiada kompetencje analityczne i metodologiczne 
wspomagające planowanie rozwoju społecznego i 
ekonomicznego regionu oraz zdolność do krytycznej oceny 
własnej wiedzy i umiejętności. 

K_K11 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Identyfikacja (na praktycznych przykładach) czynników wpływających na przemiany 
demograficzne, gospodarcze i środowiskowe zachodzące w jednostkach terytorialnych i 
regionach; Implementacja wybranych modeli w praktyce (na przykładach z Polski).  

2. Budowa teoretycznych konstrukcji myślowych do konkretnych realiów – tworzenie modeli 
mentalnych przestrzeni i jej zasobów (demograficznych, przyrodniczych, krajobrazowych, 
związanych z dostępną dla różnych funkcji powierzchnią, ekonomicznych).  

3. Modelowanie zmian zachodzących w przestrzeni - implementacja modelu mentalnego 
przestrzeni i jej zasobów z wykorzystaniem narzędzi do modelowania takich jak Vensim i CLUE.  

4. Modelowanie różnych aspektów ryzyka występującego w przestrzeni, związanego ze zjawiskami 
ekstremalnymi, degradacją gruntów, marginalizacją społeczną. 

5. Modelowanie atrakcyjności przestrzeni dla różnych funkcji. 

 

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 Egzamin pisemny Protokół  

W_02 Wykład konwersatoryjny  Egzamin pisemny Protokół 

W_03 Wykład konwersatoryjny  Egzamin pisemny Protokół 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Ćwiczenia praktyczne Sprawozdanie  Wydruk sprawozdania 

U_02 Ćwiczenia praktyczne Sprawozdanie Wydruk sprawozdania 

U_03 Ćwiczenia praktyczne Sprawozdanie Wydruk sprawozdania  

U_04 Ćwiczenia praktyczne Sprawozdanie Wydruk sprawozdania  

U_05 Burza mózgów Sprawozdanie Wydruk sprawozdania   

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Metoda projektu  Projekt, Zaliczenie pisemne Ocenione zaliczenie 
pisemne i oceniony 
projekt 

K_02 Metoda projektu Projekt, Zaliczenie pisemne Ocenione zaliczenie 
pisemne i karta oceny 
projektu 

K_03 Metoda projektu Projekt, Zaliczenie pisemne Ocenione zaliczenie 
pisemne i karta oceny 
projektu 

K_04 Metoda projektu Projekt, Zaliczenie pisemne Ocenione zaliczenie 
pisemne i karta oceny 
projektu 
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VI. Kryteria oceny, wagi 

Wykład: 
Na końcową ocenę z wykładu składają się:  

 Egzamin pisemny  80%,  

 aktywny udział w dyskusji 20%,  
 
Kryteria oceniania prac:  
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  
 
Ćwiczenia: 
Na końcową ocenę z ćwiczeń składają się:  

 projekt 80% 

 aktywny udział w dyskusji 20%,  
 

 
VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

50 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

30 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Peter H. Verburg,, Paul Schota, Martin Dijsta, A. Veldkampb 
Land use change modelling: current practice and research priorities, Geo Journal 
https://drive.google.com/file/d/0B_bZv4BU26ZdU3htUHdKUzBhMDg/view?usp=sharing 
Michael W. New Spatial Planning Models Institute of Spatial Planning 
University of Dortmund D-44221 Dortmund 
https://drive.google.com/file/d/0B_bZv4BU26ZdcjQ3bXhLV0JDRDg/view?usp=sharing 
Building a simple Vensim Model. Ventana Systems. http://vensim.com/building-a-simple-vensim-
model/ 

Literatura uzupełniająca 

 

 

 


