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Opis kursu (cele kształcenia) 
 

Po zakończeniu kursu student potrafi posługiwać się najważniejszymi pojęciami, przedstawić cele 
oraz prawidłowości gospodarki przestrzennej i jej podstawy teoretyczne jako dziedziny wiedzy i 
dyscypliny naukowej.  

 
 
Warunki wstępne 
 

Wiedza 
Znajomość podstawowych pojęć z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej 
ze szkoły średniej.  

Umiejętności 
Umiejętność interpretacji i wnioskowania na podstawie danych społeczno-
gospodarczych oraz źródeł kartograficznych. 

Kursy - 

 
 
Efekty kształcenia  
 

Wiedza 

Efekt kształcenia dla kursu 
Odniesienie do efektów 

kierunkowych 

W01 Przedstawia znaczenie gospodarki przestrzennej w 
życiu społeczno-gospodarczym. 
 
W02 Omawia cele gospodarowania przestrzenią i 
rozumie pojęcie ładu przestrzennego jako głównego celu 
gospodarki przestrzennej. 
 
W03 Potrafi wytłumaczyć zasady, uwarunkowania i 
instrumenty polityki przestrzennej  
 
W04 Charakteryzuje główne teorie i modele gospodarki 
przestrzennej, rozumie rolę planowania przestrzennego w 
gospodarce przestrzennej. 

K_W01 
 
 
K_W01, K_W03 
 
 
 
K_W01, K_W03, K_W11 
 
 
K_W02, K_W03 
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Umiejętności 

Efekt kształcenia dla kursu 
Odniesienie do efektów 

kierunkowych 

U01 Posługuje się podstawowymi pojęciami i pozyskuje 
dane do analiz w zakresie gospodarki przestrzennej w 
różnych skalach (na wybranych przykładach). 
 
U02 Wykorzystuje analizę SWOT w analizach z zakresu 
gospodarki przestrzennej.  
 
U03 Dokonuje analizy struktury funkcjonalno-
przestrzennej wybranego miasta, gminy, fragmentu 
miasta i prezentuje wnioski z tej analizy, a także ocenę 
własną zagospodarowania przestrzeni danego obszaru. 

K_U01, K_U02 
 
 
 
K_U03, K_U08 
 
 
K_U02, K_U03, K_U06, 
K_U09 

 

Kompetencje 
społeczne 

Efekt kształcenia dla kursu 
Odniesienie do efektów 

kierunkowych 

K01 Jest przekonany o potrzebnie korzystania ze 
sprawdzonych źródeł i prowadzenia badań w zakresie 
gospodarki przestrzennej. 
 
K02 Ma świadomość potrzeby ciągłego poszerzania i 
uaktualniania wiedzy z zakresu gospodarki przestrzennej. 
 
K03 Potrafi pracować w grupie  

K_W016, K_K01, K_K04 
 
 
 
K_K01, K_K09 
 
 
K_K07 

 

Organizacja 

Forma zajęć 
Wykład 

(W) 

Ćwiczenia w grupach 

A  K  L  S  P  E  

Liczba godzin 30  30     

 egzamin  zaliczenie     

 
Opis metod prowadzenia zajęć 
 

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń. Wykłady prowadzone są z wykorzystaniem 
prezentacji multimedialnych, z elementami dyskusji. Kurs jest prowadzony w języku polskim. 
 
Ćwiczenia są przeprowadzane w formie pracy indywidualnej jak i grupowej, wykonywane 
podczas zajęć  w salach dydaktycznych oraz w terenie. Częścią ćwiczeń jest realizacja prac 
domowych, które podlegają ocenie.  
 
Wśród metod ćwiczeniowych wykorzystywane są: analiza danych źródłowych, statystycznych i 
kartograficznych, dyskusja oraz przygotowywanie analiz/referatów/prezentacji na wybrany temat 
na podstawie literatury i danych. 
 
Sposób prowadzenia zajęć związany jest z aktywizowaniem studenta za pomocą aktywnych 
metod nauczania z zakresu uczenia się przez działanie. W pracy ze studentami wykorzystywane 
są innowacyjne metody nauczania np. problemowe i z wykorzystaniem studium przykładowych i 
testów online.  
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Formy sprawdzania efektów kształcenia 
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W01    X    X    X  

W02    X    X    X  

W03        X    X  

W04        X    X  

U01      X X X    X  
U02      X X X X   X  

U03    X  X X X X   X  

K01        X      
K02        X      

K03    X    X      

 

Kryteria oceny 

Część wykładowa oceniana jest na podstawie pozytywnie zdanego egzaminu 
pisemnego w formie testowej i opisowej. 

Część ćwiczeniowa oceniana jest na podstawie: 

− obecności na zajęciach (dopuszczalna 1 nieobecność 
usprawiedliwiona, co nie zwalnia z obowiązku wykonania zadanej 
pracy i nadrobienia treści z opuszczonych zajęć podczas konsultacji 
indywidualnych. W przypadku większej liczby nieobecności – 
konieczność zaliczenia całości opuszczonego materiału na 
konsultacjach) 

− pozytywnie ocenionych prac pisemnych i prezentacji (referatów) 
realizowanych w grupach 2 os. i przedstawianych na ćwiczeniach 
(oceniana jest poprawność merytoryczna, forma przedstawienia, 
terminowość złożenia) 

− aktywnego udziału w zajęciach w formie dyskusji 

− kolokwium zaliczeniowego w toku ćwiczeń  

Końcowa ocena wystawiana jest na podstawie egzaminu (obejmującego 
problematykę wykładów i ćwiczeń). 

 

Uwagi Obecność na wykładzie i ćwiczeniach jest obowiązkowa – obecność jest 
sprawdzana.  

 
 
Treści merytoryczne (wykaz tematów) 
 

Wykłady 
 

• Gospodarka przestrzenna jako nauka i jej znaczenie w życiu społeczno-gospodarczym. 

• Paradygmat i podstawy teoretyczne gospodarki przestrzennej. 

• Przestrzeń jako przedmiot gospodarki przestrzennej – różne jej rozumienie. 

• Cele gospodarki przestrzennej. Ład przestrzenny jako cel I rzędu gospodarki przestrzennej. 

• Zasady, uwarunkowania i instrumenty polityki przestrzennej. 
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• Przyczyny zróżnicowań przestrzennych gospodarki (przestrzenne zróżnicowanie: popytu, 
podaży, cen, warunków przyrodniczych, czynników produkcji). 

• Wartość terenów w mieście. 

• Empiryczne modele miast. 

• Konflikty interesów w gospodarce przestrzennej. 

• Lokalny potencjał rozwoju gospodarczego. 

• Cele i potrzeby społeczne w gospodarowaniu przestrzenią. 

• Zarządzanie przestrzenią: proces decyzyjny, ustalanie polityki przestrzennej i gospodarczej 
gminy, strategia rozwoju gminy 

• Region ekonomiczny. 

• Modelowanie gospodarki przestrzennej. 

• Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej. 

• Manifesty urbanistyczne 
 
Ćwiczenia 
 

• Wprowadzenie: rozumienie ładu przestrzennego, formułowanie celów gospodarki 
przestrzennej, różnorodność definicji i rozumienia gospodarki przestrzennej, przedmiot i 
podmiot gospodarki przestrzennej, właściwości przestrzeni 

• Analiza SWOT oraz jej rola w gospodarce przestrzennej i w zarządzaniu JST, analiza SWOT 
wybranych miejscowości i gmin 

• Teoretyczne podstawy związane ze strukturą przestrzenną miasta (morfologia i 
rozplanowanie miast, układy miast), ze strukturą społeczno-przestrzenną miasta, ekologia 
społeczna, klasyczne modele miast oraz ze strukturą funkcjonalno-przestrzenną miasta 

• Analiza struktury przestrzenno-funkcjonalnej wybranego miasta w Polsce – prezentacja i 
omówienie wyników 

• Analiza zagospodarowania terenu wybranego obszaru i jego wpływu na gospodarkę 
przestrzenną (wybrana gmina woj. małopolskiego) 

• Konflikty w gospodarce przestrzennej – geneza, rodzaje, przykłady  

• Przedstawienie i omówienie wyników analizy zagospodarowania przestrzennego wybranego 
obszaru na przykładzie Parku Młynówka Królewska w Krakowie oraz parku kieszonkowego 
przy ul. Galla i terenu zielonego przy ul. Kijowskiej 10 (zajęcia w terenie) 
 

 
Słowniczek (5-15 pojęć w języku angielskim) 
 

• spatial management, 

• land management, 

• spatial planning, 

• spatial development, 

• spatial policy, 

• spatial order, 

• regional science, 

• self-organisation in spatial systems (teoria samoorganizacji przestrzeni), 

• sustainable development, 

• urbanisation. 
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Aktualne akty prawne odnoszące się do gospodarki przestrzennej. 

 
Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta) 
 

liczba godzin w kontakcie z 

prowadzącymi 

Wykład 30 

Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.) 30 

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 5 

liczba godzin pracy studenta 

bez kontaktu z 

prowadzącymi 

Lektura w ramach przygotowania do zajęć 20 

Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu po 

zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu 
15 

Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany temat 

(praca w grupie) 
15 

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 10 

Ogółem bilans czasu pracy 125 

Liczba punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika 5 

 


