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Opis kursu (cele kształcenia)

Celem  kursu  jest  zapoznanie  studentów  z  różnymi  rodzajami  badań  terenowych, 
wykorzystywanych w geografii społeczno-ekonomicznej. Student ma możliwość zaznajomić się z 
procesem  badawczym,  od  przygotowania  badań  przez  zbieranie  materiału,  po  sposoby  i 
możliwości opracowania zebranych danych. Podczas zajęć student samodzielnie lub w grupie 
prowadzi w terenie własne badania, na zadany przez prowadzącego temat.

Warunki wstępne

Wiedza -

Umiejętności
Obsługa odbiornika GPS
Podstawowa obsługa oprogramowania GIS (np. ArcGis, QGiS) oraz 
programu do grafiki wektorowej (np. CorelDraw)

Kursy -

Efekty uczenia się

Wiedza Efekt uczenia się dla kursu
Odniesienie do efektów 

kierunkowych
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W01 Zna podstawowe metody pozyskiwania danych 
geograficznych z zakresu geografii społeczno-
ekonomicznej

W02 Zna sposoby opracowywania danych geograficznych 
pozyskanych podczas badań terenowych

W03 Rozumie istotność prowadzenia badań naukowych z 
punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego

K_WG12

K_WG12

K_WK01

Umiejętności

Efekt uczenia się dla kursu
Odniesienie do efektów 

kierunkowych

U01 Wykonuje podstawowe pomiary i obserwacje z 
zakresu geografii społeczno-ekonomicznej, interpretuje 
pozyskane dane oraz przedstawia uzyskane wyniki 
dobierając odpowiednią formę prezentacji

U02 Stosuje metody, techniki i narzędzia badawcze 
niezbędne do analizy problemów z zakresu geografii 
społeczno-ekonomicznej

U03 Wykorzystuje podstawowe metody analizy 
statystycznej i przestrzennej do opracowania danych 
pozyskanych w terenie

K_UW03

K_UW05

K_UW01

Kompetencje 
społeczne

Efekt uczenia się dla kursu
Odniesienie do efektów 

kierunkowych

K01 Docenia wartość geograficznych badań naukowych 
oraz skuteczność ich metod i narzędzi

K Docenia walory pracy w zespole i krytycznie ocenia 
własną rolę w grupie

K_KK02

K_KK04

Organizacja

Forma zajęć
Wykład

(W)

Ćwiczenia w grupach

A K L S P E

Liczba godzin 48

Opis metod prowadzenia zajęć

Zajęcia  prowadzone  są  w  formie  ćwiczeń  terenowych,  składających  się  z  trzech  części. 
Rozpoczynają  się  teoretycznym  wprowadzeniem  do  badań  terenowych,  wraz  z  prezentacją 
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podstawowych  metod,  przygotowania  warsztatu  pracy  oraz  praktycznego  przeprowadzenia 
badań. W drugim etapie - podczas ćwiczeń w terenie - studenci zbierają materiały na zadany 
temat  i  w  określony  przez  prowadzącego  sposób.  Trzecim etapem ćwiczeń  terenowych  jest 
opracowanie pozyskanych materiałów i prezentacja wyników, połączona z krytyczną ich analizą.

Formy sprawdzania efektów  uczenia się
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W01 X X X X
W02 X X X X
W03 X X X X
U01 X X X X X
U02 X X X X
U03 X X X X
K01 X X X X X
K02 X X X X

Kryteria oceny

 Zaliczenie uzyskuje student który wykonał poprawnie wszystkie zadane 
ćwiczenia w terenie, poprawnie dokonał analizy zebranych materiałów i 
zreferował wyniki podczas zajęć (w terminie określonym przez 
prowadzącego), a także uczestniczył we wszystkich zajęciach.

Uwagi

Zasady kontroli frekwencji na zajęciach: obowiązkowa obecność, kontrola 
obecności na każdych zajęciach. Projekt musi być oddany w terminie 
określonym przez prowadzącego

Treści merytoryczne (wykaz tematów)

 Metody badań w geografii społecznej (ankieta, wywiad kwestionariuszowy, wywiad)
 Metody badań w geografii osadnictwa (inwentaryzacja terenu)
 Metody badań w geografii komunikacji (analiza komunikacji miejskiej)
 Metody badań w geografii usług (badania na placach targowych)
 kształtowanie środowiska zurbanizowanego,
 problematyka polityki transportowej miasta,
 wykorzystanie GPS, GIS w pracach terenowych i opracowywaniu ich wyników.

Słowniczek (5-15 pojęć w języku angielskim)
Social geography – geografia społęczna
Surveys – badania ankietowe
Transport Policy – polityka transportowa
Marketplace - plac targowy
Qualitative research – badanie jakościowe
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Wykaz literatury podstawowej

Berezowski S., 1986. Metody badań w geografii ekonomicznej. WSiP, Warszawa

Chojnicki Z., 1969 Metody matematyczno-statystyczne w badaniach geograficznych. 
Czasopismo Geograficzne z.2, s.175-188

Chojnicki Z., Czyż T., 1973. Metody taksonomii numerycznej w regionalizacji geograficznej, 
PWN, Warszawa

Liszewski S. (red.), 2008, Geografia urbanistyczna, Wydawnictwo UŁ, Łódź. (wybrane rozdziały)

Racine J.B., Reymond H. 1977. Analiza ilościowa w geografii, PWN. Warszawa

Runge J. 2007. Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej. wyd. Uniwersytetu 
Śląskiego, Katowice. 

Winiarczyk-Raźniak, A. (2008). Wybrane usługi a jakość życia mieszkańców w regionie miejskim 
Krakowa. Prace Monograficzne Uniwersytetu Pedagogicznego, 508, Kraków: Wyd. Naukowe 
Uniwersytetu Pedagogicznego, 159.

Wykaz literatury uzupełniającej

Winiarczyk-Raźniak, A. (2006). Uczestnictwo w kulturze jako przejaw miejskiego stylu życia w 
regionie miejskim Krakowa. W: B. Górz (red.), Urbanizacja i społeczeństwo. Kraków: Wyd. 
Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, 203-213

Winiarczyk-Raźniak, A. (2007). Kompleksowe zaopatrzenie w usługi w regionie miejskim 
Krakowa (na przykładzie wybranych centrów handlowych). W: P. Bezdeń, S. Grykień (red.), 
Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Od lokalnego do 
globalnego wymiaru gospodarowania przestrzenią – nowe jakości przestrzeni społeczno-
ekonomicznej. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, 351-357.

Quirini-Popławski Ł., 2016, Funkcjonowanie polityki transportowej we Florencji – analiza 
wybranych aspektów (na podstawie kwerendy dokumentów miejskich, wywiadów i badań 
terenowych), Prace Komisji Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 19 
(4), 19-29. (http://www.ejournals.eu/PKGKPTG/2016/19%20(4)/art/8914/)

Quirini-Popławski Ł., 2018, Application of GIS tools and techniques in urban inventory. Case of 
selected resorts in the Ukrainian Carpathian Mountains. In. Architecture and Design. 
Traditions. Innovation. Future. International research and practical conference, Ivano-
Frankivsk, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, 33-39.

Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)

liczba godzin w kontakcie z 
prowadzącymi

Wykład -

Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.) 48

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 10

liczba godzin pracy studenta 
bez kontaktu z 
prowadzącymi

Lektura w ramach przygotowania do zajęć

Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu po 
zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu

18

Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany temat 
(praca w grupie)

20

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia

Ogółem bilans czasu pracy 75
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