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Opis kursu (cele kształcenia)

Celem seminarium I jest sprecyzowanie zainteresowań naukowych oraz kształcenie umiejętności 
formułowania przedmiotu, celu i problemu badawczego. Student przedstawia wstępny plan pracy.
Celem seminarium II  jest przedstawienie założeń ogólnych realizowanego tematu, dyskusja treści 
przedstawionych w formie pisemnej (2-3 rozdziały), precyzyjne określenie celu, problemu i zakresu pracy 
oraz zebranie literatury (ze zwróceniem uwagi na artykuły w czasopismach naukowych), wstępna 
interpretacja materiałów źródłowych (dane statystyczne i in.) oraz przedstawienie propozycji własnego 
projektu stanowiącego element realizowanej pracy.
Celem seminarium III jest zakończenie i przedłożenie przez dyplomanta pracy dyplomowej do obrony.

Warunki wstępne

Wiedza

Wiedza z zakresu podstaw gospodarki przestrzennej, przyrodniczych uwarunkowań 
gospodarowania przestrzenią, kartografii, geografii ekonomicznej Polski, z zakresu 
przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych  uwarunkowań gospodarowania 
przestrzenią; wiedza dotycząca naturalnych i antropogenicznych przekształceń 
krajobrazu w aspekcie planowania przestrzennego. Znajomość zasad przygotowania 
podstawowych dokumentów planistycznych. Znajomość podstawowych zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy.

Umiejętności

Umiejętność przedstawienia graficznego struktury użytkowania gruntu i 
zagospodarowania terenu. Umiejętność ustalenia rodzaju i intensywności procesów 
geologicznych i geomorfologicznych zarówno naturalnych jak i wzbudzonych. 
Umiejętność przeprowadzenia inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej w terenie. 
Umiejętność prostych obliczeń w zakresie odnawialnych źródeł energii. Umiejętność 
pogłębiania wiedzy zdobywanej w trakcie studiów i formułowania przedmiotu, celu i 
problemu pracy naukowej.

Kursy

Seminarium I: Geografia ekonomiczna 1 i 2; Planowanie przestrzenne; Przyrodnicze 
uwarunkowania gospodarowania przestrzenią; Geodezja i kartografia 1 i 2. 
Seminarium II: Seminarium I; Antropogeniczne przekształcenia krajobrazów 
naturalnych i kulturowych. 
Seminarium III: Seminarium I i II; Podstawowe metody analizy przestrzennej; 
Ekofizjografia. 
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Efekty uczenia się

Wiedza

Efekt uczenia się dla kursu
Odniesienie do efektów 

kierunkowych

W_01 Rozumie interdyscyplinarność gospodarki 
przestrzennej oraz potrzebę prowadzenia badań 
naukowych w tej dziedzinie.

W_02 Podczas pisania pracy posługuje się wiedzą z 
zakresu geografii, nauk społecznych, technicznych. Zna 
podstawowe instrumenty zarządzania środowiskowego. 
Wykorzystuje i pogłębia wiedzę z zakresu ekofizjografii, 
odnawialnych źródeł energii, ochrony i kształtowania 
krajobrazu. 

K_W01

K_W02; K_W04

Umiejętności

Efekt uczenia się dla kursu
Odniesienie do efektów 

kierunkowych

U_01 Posługuje się poprawnie terminologią z zakresu 
gospodarki przestrzennej i samodzielnie pozyskuje 
informacje z literatury w obrębie realizowanego tematu 
pracy dyplomowej. Potrafi korzystać z elektronicznych 
baz danych. Umie zaplanować i przeprowadzić proste 
badania w terenie oraz badania ankietowe w zakresie 
gospodarki przestrzennej.
U_02 Posiada podstawowe umiejętności badawcze: 
formułuje i analizuje problemy dotyczące zmian 
społeczno-ekonomicznych i przestrzennych w skali 
lokalnej, regionalnej i globalnej. 
U_03 Umie wykonać szkic terenowy, ocenia zmiany w 
zagospodarowaniu przestrzennym na podstawie analizy 
map i obserwacji terenowych. 
U_04 Potrafi scharakteryzować wybraną jednostkę 
przestrzenną pod kątem sporządzenia lub analizy planu 
zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem 
zróżnicowania warunków przyrodniczych i społeczno-
ekonomicznych. 
U_05 Wykonuje pracę dyplomową inżynierską 
spełniającą wymagania formalne stawiane takim pracom.

K_U01; K_U02; K_U07

K_U08, K_U10

K_U04; K_U06

K_U14

K_U17

Kompetencje 
społeczne

Efekt uczenia się dla kursu
Odniesienie do efektów 

kierunkowych
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K_01 Ma świadomość tempa współczesnych przemian 
cywilizacyjnych, potrzeby poszerzania wiedzy w 
wymiarze interdyscyplinarnym, docenia wartość 
prowadzenia badań naukowych, korzysta ze 
sprawdzonych źródeł informacji naukowej.

K_02 Ma świadomość konieczności postępowania 
zgodnie z zasadami etyki, bierze aktywny udział w 
konsultacjach społecznych dotyczących podejmowania 
decyzji z zakresu gospodarki przestrzennej, rozumie 
potrzebę uczenia się przez całe życie.

K_K01; K_K02; K_K04

K_K05; K_K06; K_K09

Organizacja

Forma zajęć
Wykład

(W)

Ćwiczenia w grupach

A K L S P E

Liczba godzin 45

Opis metod prowadzenia zajęć

Zajęcia prowadzone są zdalnie przy wykorzystaniu Programu Microsoft Teams. W ćwiczeniach 
uczestniczą wszyscy studenci, dyskutowane są problemy i tematy, które są przedmiotem 
realizowanych prac. Przedstawiane są zasady pisania pracy dyplomowej. Rozmowa ze 
studentem odbywa się przy włączonej kamerze (za zgodą studenta). W dyskusji biorą udział 
wszyscy zainteresowani. Prowadzone są także konsultacje, podczas których studenci 
indywidualnie dyskutują zakres pracy i sposób jej realizacji.

Formy sprawdzania efektów uczenia się
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W01 X X X
W02 X X X
U01 X X X
U02 X X X
U03 X X X
U04 X X X
U05 X X X
K01 X X X
K02 X X X

1W zależności od realizowanego tematu 

Kryteria oceny Seminarium I: Zaliczenie na podstawie przedłożenia wstępnego konspektu pracy oraz 
pracy pisemnej dotyczącej podjętego tematu w świetle literatury. Wstępne określenie  
celu i problemu pracy dyplomowej. Wstępny plan pracy.
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Seminarium II: Zaliczenie na podstawie pracy pisemnej zawierającej: ostatecznie 
sformułowany cel, problem i zakres pracy. Przedłożenie 2 – 3 rozdziałów pracy z 
uwzględnieniem stosowanych metod badawczych, tabel, rycin i ewentualnie fotografii. 
Dalsze studia literaturowe. W miarę potrzeb wstępna realizacja badań.

Seminarium III: Ukończenie i przedłożenie przez dyplomanta pracy dyplomowej 
(inżynierskiej). 

Uwagi

Treści merytoryczne (wykaz tematów)
1. Omówienie regulaminu studiów w zakresie wymogów dotyczących prac dyplomowych; procedura 

dyplomowania.
2. Przedstawienie ogólnego zakresu pracy dyplomowej według zaproponowanych tematów.
3. Dyskusja wybranych artykułów naukowych dotyczących realizowanych tematów; dyskusja 

wyników w świetle literatury tematu, przegląd literatury i materiałów źródłowych pod kątem ich 
przydatności i wystarczalności do realizacji podjętego tematu.

4. Wskazanie instytucji mogących dostarczyć dane do opracowania zagadnień omawianych w pracy.
5. Metody graficzne stosowane przy rozwiązaniu problemu badawczego.
6. Metody prezentacji wyników.
7. Wizja lokalna w terenie i wywiady z mieszkańcami jako podstawa do podejmowania decyzji w Planach 

Zagospodarowania Przestrzennego.
8. Rewitalizacja jako proces twórczy w planowaniu przestrzennym i w architekturze.
9. Wskazanie opracowań kartograficznych (mapy tematyczne i inne) do opracowania poszczególnych 

tematów.
10. Źródła i metody pozyskiwania danych w zakresie realizowanego tematu, metody badań terenowych. 
11. Praktyczne wykorzystanie wyników badań. 
12. Nowe technologie dla środowiska istotne dla gospodarki przestrzennej, możliwości wdrażania

Słowniczek (5-15 pojęć w języku angielskim)
1. Aim of the study – cel pracy
2. List of references – spis literatury
3. Renewable energy sources – odnawialne źródła energii
4. New technologies – nowe technologie
5. Land use – użytkowanie terenu
6. Spatial management – zarządzanie przestrzenne
7. Environmental conditions – uwarunkowania środowiskowe

Wykaz literatury podstawowej

Literatura związana z tematyką pracy – artykuły naukowe i podstawowa wiedza z podręczników.

Wykaz literatury uzupełniającej

1. Boczar T. 2010. Wykorzystanie energii wiatru. Wydawnictwo PAK

2. Bródka S. 2010, Praktyczne aspekty oceny środowiska przyrodniczego, Bogucki Wyd. Nauk. 
Poznań.

3. Gambarelli G., Łucki Z., 1995, Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Universitas, 
Kraków.

4. Kaczmarek L., Medyńska-Gulij B. 2007. Źródła i metody pozyskiwania danych w badaniach 
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środowiska przyrodniczego. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

5. Karczewska A. 2012. Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych. UWP

6. Lewandowski W. M., 2007. Proekologiczne odnawialne źródła energii. Wydawnictwo Naukowo-
Techniczne

7. Macias A., Bródka S. 2014. Przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzenią. Wydawnictwo 
Naukowe PWN SA

8. Majchrzak J., Mendel T. 1995. Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Poznań

9. Marchwiński J., Zielonka-Jung K. 2012. Współczesna Architektura Proekologiczna. Wydawnictwo 
Naukowe PWN.

10. Pasławski J., 2003, Jak opracować kartogram , Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i 
Studiów Regionalnych, Warszawa

11. Pioterek P., Zieleniecka B., 2004, Technika pisania prac dyplomowych, Wydaw. Wyższej Szkoły 
Bankowej, Poznań.

12. Rewitalizacja Miast Polskich. 2009 – 2010; T. 1 – 12. Praca zbiorowa . Instytut Rozwoju Miast

13. Richling A., 2006, Geograficzne badania środowiska przyrodniczego,  PWN, Warszawa.

14. Święchowicz J. (red.), 2016. Pracownia ogólna. Przewodnik rozwoju kluczowych kompetencji 
uczenia się i prowadzenia badań podczas studiów, Kraków: IGiGP UJ.

15. Urban S., Ładoński W. 2001. Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław

16. Weiner J. 1998, Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik 
praktyczny,  PWN, Warszawa.

17. Węglińska M. , 2004. Jak pisać pracę magisterską. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków

18. Zbiciński I., Stavenuiter J., Kozłowska B., Coecvering H. 2006. Product Design and Life Cycle 
Assessment. The Baltic University Press

19. Zenderowski R., 2009, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich : krótki przewodnik po 
metodologii pisania pracy dyplomowej, CeDeWu, Warszawa.

20. Żebrowski W., 2008, Technika pisania prac licencjackich i magisterskich : zagadnienia wybrane, 
Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, Olsztyn.

i inne w zależności od wybranego tematu pracy dyplomowej

Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)

Ilość godzin w kontakcie z 
prowadzącymi

Wykład -

Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.) 45

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 35

Ilość godzin pracy studenta 
bez kontaktu z 
prowadzącymi

Zapoznanie się z literaturą do pracy 30

Zebranie materiałów i przeprowadzenie badań do pracy 30

Przygotowanie i napisanie pracy dyplomowej 30

Przygotowanie do egzaminu 10

Ogółem bilans czasu pracy 180

Liczba punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika 6
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