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studia I stopnia (inżynierskie) 



Jak będą wyglądały  
Twoje studia? 
• Podczas 3,5 letnich studiów inżynierskich 

uczestniczyć będziesz w zajęciach na terenie 
uniwersytetu jak i w zajęciach terenowych 
oraz praktykach zawodowych w różnych 
instytucjach. 

• Poznasz najważniejsze zagadnienia dotyczące 
procesu planistycznego oraz gospodarowania 
przestrzenią. 

• Dzięki zajęciom praktycznym, w tym również 
u potencjalnych pracodawców, zdobędziesz 
umiejętności przygotowania dokumentów 
planistycznych i strategicznych oraz 
wykonywania różnego rodzaju analiz z 
zakresu gospodarki przestrzennej. 



Gdzie możesz  
pracować po studiach? 

• w urzędach prowadzących politykę przestrzenną  
i realizujących zadania z zakresu gospodarki przestrzennej, 
np. urząd gminy, urząd miasta, starostwo powiatowe, urząd 
wojewódzki, urząd marszałkowski; 

• w instytucjach i firmach prowadzących badania oraz 
przygotowujących ekspertyzy, opracowania i opinie  
w związku z realizacją procesów planowania przestrzennego, 
rewitalizacji i gospodarowania przestrzenią; 

• we własnej firmie (szczególnie po ukończeniu specjalizacji z 
zakresu przedsiębiorczości) oferującej usługi z zakresu 
gospodarki przestrzennej. 



Dlaczego warto studiować u 
nas? Co nas wyróżnia? 

• Oferujemy studia o charakterze w pełni interdyscyplinarnym - 
zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych, 
społecznych, technicznych i inżynierskich (głównie geografii, 
ekonomii i zarządzania oraz urbanistyki). 

• Wiele zajęć prowadzonych jest przez praktyków, mających 
doświadczenie w zakresie tworzenia różnego typu opracowań 
dotyczących gospodarowania przestrzenią i dokumentów z zakresu 
planowania przestrzennego. 

• Duża liczba godzin zajęć w pracowni komputerowej z technik 
geoinformacyjnych i oprogramowania typu CAD. 

• W ofercie posiadamy szeroki wybór specjalności. 
• Studia ukończysz uzyskując tytuł zawodowy inżyniera, co oznacza 

potwierdzenie dodatkowych kompetencji o charakterze technicznym 
i daje przewagę na rynku pracy. 
 



Specjalności do wyboru  
(po I roku) 

• geoinformacja, 

• gospodarka odnawialnymi źródłami energii, 

• gospodarka przestrzenna obszarów miejskich, 

• przedsiębiorczość w gospodarce przestrzennej, 

• rozwój lokalny i regionalny, 

• zarządzanie środowiskiem geograficznym. 

Więcej informacji o specjalnościach na stronie IG: geografia.up.krakow.pl 

http://geografia.up.krakow.pl/


Zapraszamy na studia! 
więcej informacji: geografia.up.krakow.pl 
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